
 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 

Dato: 24.11.2014 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  

postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. november 2014 

 

 

Per Ivar Stranden (sign.) 

Leder 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 33/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 34/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 35/2014 Godkjenning av protokoll fra 15.09.2014   

PS 36/2014 Avviksmeldinger PLO for perioden 1.1.14- 30.6.14  H01 

PS 37/2014 Søknad om skjenkebevilling - Tana Vertshus  U63 

PS 38/2014 Saknksjon etter alkoholloven - Dows spisested  231 

PS 39/2014 Valg av styre Tana Frivilligsentral  033 

PS 40/2014 Møteplan 2015 for Helse- og omsorgsutvalget  033 

PS 41/2014 Referatsaker/Orienteringer - HOU 241114  033 

RS 20/2014 Avgjørelse i tvistesak X G73 

RS 21/2014 Brukerutvalg  033 

RS 22/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 23/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 24/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 25/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 26/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 27/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 28/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 29/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 30/2014 Befaringsrapport  U63 

RS 31/2014 Befaringsrapport  U63 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H01 

Arkivsaksnr: 2013/2401-0 

Saksbehandler:  Anu Saari 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Avviksmeldinger PLO for perioden 1.1.14- 30.6.14 

 

Vedlegg 

1 Avvik 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Avvikslogg for PLO presenteres til HOU 2 ganger i året.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Etter forespørsel fra HOU legges det frem avvikslogg for PLO for perioden 1.1.14 – 30.6.14.  

Avviksloggene for nedlagte institusjoner Polmak sykehjem og Austertana eldresenter er ikke tatt 

med.  

Avvikslogg for omsorgsboliger er for perioden 1.4.14 – 31.8.14  

Vurdering av avvikene: 

Sykeavdeling: 

8 avvik i medikamenthåndtering. De fleste av avvikene går på rutiner i medikamenthåndtering, 

som for eksempel manglende underskrift av lege. Avdelingen har gode rutiner ift avvikene som 

går på feilmedisinering. Behandling av de avvikene blir umiddelbart avklart med lege. 

23 avvik på dokumentasjonssystemet. Avdelingen har gode rutiner for dokumentasjon men det 

har vært en del utfordringer ift stabilitet i systemet.  

25 avvik på manglende kapasitet. Grunnen til manglende kapasitet har vært enten manglende 

tilgang til vikarer eller stor pleietyngde i avdelingen. Manglende kapasitet har også medført 16 

registrerte uønskede hendelser: personal har ikke hatt tid å avvikle matpauser.  

8 registrerte uønskede hendelser om fall av pasienter. Ingen av fallene er dokumentert å ha 

medført skader på pasienter.  

 

Hjemmesykepleie:  

Totalt  6 avvik på medikamenthåndtering.  
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12 stykker registrerte uønskede hendelser som går på svikt på rutiner.  

Omsorgsboliger:  

Avvikene registrert per måned. Mye avvik på alle områdene i første månedene etter åpning av 

omsorgsboliger. Mye avvik på rutinene og bygningsmessige saker i alle måneder. Lite avvik ift 

datasystem å rutiner: bekymringsverdi ift tilbakemeldinger ang datakunnskaper bla ansatte. Kan 

være alle avvikene ikke blir registrert.  Gjennomført tiltak ift datakunnskaper i avdelingen.  

En del avvik på fall. Mange fall i august, fleste av de avvikene tilknyttet til enkel person.  

En avvik ang fall medført alvorlige personskader ( lårhalsbrudd ) . 

En del avvik som går på låst dør på dagtiden. Flere pleietrengende pasienter i avdelingen som 

trenger bistand av to personer. Ansatte låser dørene i avdelingen mens de steller at de som er 

uten tilsyn ikke går ut fra avdelingen.  
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Sykeavdeling

Avvik
Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Assistanse

Vakttelefon

Man lende ka asitet

Uønskede hendelser :
Mye å *øre

M e å a'øre

Fall

Vold

Skade

Manalende tilsyn.

Ordrenekt (liemmes ke leie)

Manalende uts r

Ordensfors rrelse

kort beskrivelse
Medikamenthåndterin

Smittere ime ikke fulgt op
Dokumentasjon pga kardexssystem(data) ikke
fun erte

antall
hendelser

8

1

23

Stikk skade ved blod røvetakin 1

Man lende akuttvisitt 2

Pas. utskrevet med venflon i arm fra sykehus




Man lende tilsyn i omsorasbolia 1

Unødvendia innleaaelse fra annen institus'on




Ikke tilgang til omsorgsbolig pga låst dør etter
tilkallin (manalet nøkkel o kode) 1

Politi ikke anlednina til å kke ut 1

Ikke mulia å få kontakt med h'emmesyke leien




Pasienter får ikke komme o aa travelhet i avd. 25

Personal hadde ikke tid å avvikle ma auser 16

Skriver ra ort å overtid a travel hverdaa 3

Forskjelliae e av fall av asienter 8

Mot ersonal / med asient 5

På ersonal under forflytnina 1

Dårlia asient funnet å aulvet i omsorasbolia 1

Personal nektet å hente i ferdiabehandlet asient 1

andre institus'oner henter hos s keavdelin 2

Dement asient vandret å andres rom 1

.5
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Hjemmesykepleie

AVVIK

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

Svikt i rutiner

KORT BESKRIVELSE

Bruker ikke har fått sine medisiner

Feilmedisinering

Tiltaksplan/ pleieplan ikke fulgt opp

Profil ute av stand-journal kan ikke skrives/leses

ANTALL HENDELSER

5

1

3

4

UØNSKET HENDELSE KORT BESKRIVELSE ANTALL HENDELSER

Uønsket hendelse Ikke fått matpause gr mye å gjøre på rutelista 3

Feil bruk av nøkkelboks, akutthendelse som gikk

utover en annen avtale, feilparkerte biler,

manglende skilting, manglende drivstoff på bil,
Uønsket hendelse tralle mangler. 12

Avvik er gjennomgått med verneombud Sofie Guttorm og gjennomgått i personalmøte 090914.

Omsorgsboliger

Avvik

1.For lite personal

2.Uro i avdeling

Antall i

april+mai+juni+juli+august

2stk+5stk+4stk+10stk+4stk

Kort beskrivelse

Får ikke tatt matpause og gjort alle

oppgaver, låst dør på demensenhet.

Aggressive beboere, og vold mot ansatte,

mot beboer 1 gang

11stk+8stk+8stk+2stk+Ostk
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6.Ikke prosedyrer og
rutiner

Får ikke dokumentert 3 stk+3stk+Ostki-Ostk+Ostk

Beboere en ser har falt og som sitter på 5stk+2stk+4stk+2stk+13stk

gulvet ved observasjon uten skader.

Feil medisinering, manglende skriftlig 0 stk+Ostk+Istk+2stk+5stk

ordinering fra lege, ikke oppdatere med

ark.

Går på ting som ikke er på plass, eller som l0stk+10stk+9stk+4stk+13stk

oppdages at mangler. Manglende

prosedyrer og rutiner. Går på alt fra

manglende blekk i skriveren til manglende

prosedyre for håndtering av søppel.

Som går på strømbrudd, alarmer som ikke 10 stk+9stk+6stk+5stk+6stk

virker og dører som ikke gikk igjen.

Misforståelser om arbeidsfordeling med 6 stk+3stk+lstk+2stk+2stk

hj.tjenesten, sykeavdelingen og mellom

ansatte på omsorgssenteret

Beboere som må hentes inn da de ikke kan 3 stk+6stk+2stk+4stk+lstk

være alene ute

3.Dataproblemer
Fall

Medisinering

7.På bygget: alarmer og
dører, mangler i nytt
bygg.
8.Samarbeidsproblemer
blant personalet

9. Beboer som går ut

-�9�-



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2014/2354-5 

Saksbehandler:  Aslaug Iversen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Søknad om skjenkebevilling - Tana Vertshus 

 

Vedlegg 

1 Hjelpetjenestens uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Ny bevilling  - Torbjørn 

Mathisen 

2 Uttalelse til søknad om skjenkebevilling 

 

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 Vertshus v/Torbjørn Mathisen skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 

gruppe 1, 2 og 3, som tilsvarer øl, vin og brennevin fra og med 25.11.2014 til 30.06.2016.  

 

Styrer:   Torbjørn Mathisen  

Stedsfortreder: Irina E. Mathisen 

 

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl. 12.00 til kl. 03.00 

Gruppe 3 fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

Skjenkeareal: Tana Vertshus, Rustefjelbma, 9845 Tana  

Inne:               Bar/restaurant – ca. 65 kvm 

Ute:  Veranda – ca. 34 kvm. 

 

Vilkår: 

 

 

1. Bevillingen gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for 

foregående år, jfr. Alkohollovens § 7-1, og at 

2. Styrer og stedsfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, jfr. Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v.(alkoholforskriften) kap. 5, § 5. 
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Saksopplysninger 

 

Tana Vertshus v/Torbjørn Mathisen søker om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe, 1,2 og 3 som tilsvarer øl, vin og brennevin. 

 

Vertshuset som tidligere rommet Klinikk Nord ligger i Rustefjelbma og skal drives som hotell 

med restaurantdrift. 

 

Det er opplyst at servering vil foregå innendørs hele året og utendørs i perioden april 

t.o.m. ut september måned. 

 

Innendørs er det 45 sitteplasser, og utendørs er det 20 sitteplasser, med hhv. 65/35 kvm. 

 

Søknaden er sendt til uttalelse til hjelpetjenesten og lensmannen i Tana. 

 

Styrer og stedsfortreder har pr. dags dato ikke avlagt kunnskapsprøven som er en forutsetning 

for å skjenke alkohol, derfor stilles det vilkår om at de avlegger prøven før de får 

skjenkebevilling. 

 

Hjelpetjenesten v/fagleder har gitt følgende uttalelse: 

 

“Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014-2018, vedtatt 

 I KST 18.12.13, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og  

gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler. 

 

Planen sier i Salgs og skjenkepolitikk, tiltak 4.9 b og d: 

 

Det settes ingen øvre grense for antall skjenkebevillinger. Tiden for  

skjenkebevillinger for øl og vin: kl. 06.00 – 03.00, brennevin settes  

til kl. 13.00 – 01.00. 

 

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten inn- 

vendinger mot at Tana Vertshus v/Torbjørn Mathisen innvilges skjenkebevilling for  

skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. 

 

Uttalelse fra Politiet v/lensmannen i Tana: 

 

Politiet hadde ingen merknader til søknaden. 

 

Vurdering 

 

Kommunestyret står fritt til avgjøre søknaden ved å føre en strengere eller mer liberal praksis.  

Det kan f.eks legge vekt på antall skjenkesteder, beliggenhet, hensynet til lokalmiljøet og 

lignende, jfr. Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan. I samme plan fremkommer det at 

det ikke skal settes en øvre grense for antall salgs- og skjenkebevillinger, og at skjenketid for øl 

og vin settes slik: kl. 06.00-03.00, og brennevin settes til kl. 13.00 - 01.00. 

 

Ut i fra at kommunestyre den 18.12.2013 har vedtatt salgs- og skjenkepolitikk i tiltak 4.9 b og d, 

vil rådmannen tilrå at skjenkebevilling innvilges som omsøkt. 
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Deanu gielda – Tana kommune 
Avdeling for hjelpetjenester 

   

 

Postadresse  Besøksadresse Telefon  Telefaks Bankkonto 

Deanu gielda – Tana kommune Tana helsesenter 78 92 56 00 78 92 56 09 7874.05.24754 
Veahkkebàlvaus      Foretaksregisteret 

Avd. for hjelpetjenester  E-postadresse    943.505.527 

Ringveien  postmottak@tana.kommune.no    
9845 Tana 

Tana kommune 

v/ Aslaug Iversen 

her 

 

 

 

 

 

 

 
Vår ref.:   Deres ref.:   Arkivkode:  Dato: 

HJT/JL          05.11.14 

 

TANA VERTSHUS V/ TORBJØRN MATHISEN  –  

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

 

Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014 – 2018, vedtatt i KST 

18.12.13, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak 

begrense tilgangen til rusmidler. 

 

Planen sier i Salgs og skjenkepolitikk; tiltak 4.9 b og d: 

Det settes ingen øvre grense for antall skjenkebevillinger. Tiden for skjenkebevillinger 

for øl og vin: kl 06.00 – 03.00, brennevin settes til: kl 13.00 – 01.00.  

 

 

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger 

mot at Tana vertshus v/ Torbjørn Mathisen innvilges skjenkebevilling for skjenking av 

alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jakob Lanto 

fagleder 
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POLITIET

Deanu gielda/Tana kommune
Info- og serviceavdeling
Rådhusveien 24
9845 Tana

Deresreferanse I'år referanse Dato
2014/2354 12.11.2014

Uttalelse til søknad om skjenkebevilling

Viser til brev av 01.10.14 hvor det bes om uttalelse i forbindelse med søknad om
skjenkebevilling fra Torbjørn Mathisen.

Vi har ingen opplysninger på verken styrer Mathisen eller stedsfortreder Irina E. Mathisen
som skulle tilsi at dem ikke skal få skjenkebevilling.

Saksbehandler:

Tlf:

Med hilsen

Britt Elin Hætta Isaksen
Politiforstebeijent

Østfinnmark politidistrikt
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231 

Arkivsaksnr: 2013/1898-0 

Saksbehandler:  Aslaug Iversen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Sanksjon ved overtredelse av alkoholloven - Dow`s spisested/Star Pub 

 

Vedlegg 

1 Gebyr etter alkoholloven - Dow's spisested 

2 Gebyr etter alkoholloven - Omsetningsoppgave for 2013 

3 Manglende innrapportering av omsetningstall for 2013 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Helse- og omsorgsutvalget inndrar skjenkebevilling midlertidig i 2 uker for Dow`s 

spisested/Star Pub med hjemmel i Alkohollovens § 1-8.  

2. Sanksjonen trer i kraft f.o.m. 8. desember 2014 t.o.m 22. desember 2014. 

 

 

Saksopplysninger 

Dow`s spisested ved Stian Kollstrøm ble av Helse- og omsorgsutvalget i sak 54/12 innvilget 

skjenkebevilling for alkoholholdig drikk etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 

2. juni 1989 nr. 27, § 1-7. 

 

I vedtaket ble følgende presisert: “Bevillingen gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år 

leverer omsetningsoppgave for foregående år.” 

 

Dow`s spisested/Star Pub har fått brev fra kommunen der det blir bedt om å levere inn 

omsetningsoppgave for årene 2012 og 2013.  Da kommunen ikke har mottatt disse oppgavene 

anses dette som et brudd på loven, og en ser seg nødt til å gå til sanksjon mot spisestedet/puben 

som drives av Stian Kollstrøm. 

 

I følge Alkoholloven kap. 7. gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd 

§ 7-1. Bevillingsgebyrene, heter det bl.a.; 
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For bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe1 og til skjenking av alkoholholdig drikk skal 

det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk. 

 

I dette tilfellet betyr dette at det ikke er innlevert omsetningsoppgave for årene 2012 og 2013, og 

etterfølgende betaling av gebyr. 

 

I kommunens delegasjonsreglement til Helse- og omsorgsutvalget kap. 6.1 heter det bl.a.: 

“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.” 

 

 

Etter Alkohollovens § 1-8 kan bevillingsmyndigheten inndra en bevilling for resten av 

bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt eller 

dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt 

i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold 

av annen lovgivning når bestemmelsene ha sammenheng med denne lovens formål. 

 

Ved å sanksjonere mot Dow`s spisested/Star Pub gir Helse- og omsorgsutvalget en forutsigbar 

praksis med hensyn til sanksjoner overfor salgs- og serveringssteder som driver virksomheten på 

tvers av lover og regler.  

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 400 200 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Dows spisested v/ Stian Kollstrøm
Skipagurra
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2012/1989 Aud Varsi, tlf.: 45517728 24.07.2013

Gebyr etter alkoholloven - Dow's spisested

GEBYR ETTER ALKOHOLLOVEN, FAKTISK OMSETNING 2012 OG 
FORVENTET OMSETNING 2013

Det vises til at gebyr for skjenking av alkoholholdige drikker reguleres av forskrift til 
Alkoholloven av 11.12.97 med senere endringer, det framkommer følgende:

Kap. 6, 6-1 Bevillingsgebyr; § 6-1 Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

§ 6-2 Gebyr skal betales etter følgende satser for 2013:

Skjenking av alkoholholdig drikk:
Kr 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
Kr 1,00 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
Kr 3,28 kr pr. vareliter for alkoholdig drikk gruppe 3

Bevillingsgebyret for skjenking utgjør pr. år minimum kr 4.050,-

Ved 1. tertial skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol i 
vareliter for året som gikk. Dersom det foreligger avvik mellom forventet omsetning og faktisk 
omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta etterberegning og et etteroppgjør.

Faktisk omsetning 2012 (satser 2012):
Det er ikke mottatt omsetningsoppgave, ber om å få tilsendt dette. 
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Side 2 av 2

Gebyr for 2012 er fastsatt i henhold til alkohollovens minimumsgebyr kr 4.000,-. Beløpet er 
fakturert for betaling.

Forventet omsetning 2013:
Forventet omsetning 2013 fastsettes som foreløpig gebyr i henhold til Alkohollovens 
minimumsgebyr som er kr 4.050,-.

Foreløpig gebyr 2013 kr 4.050,- er fakturert for betaling.

Ber om å få tilsendt omsetningsoppgave alkohol i vareliter for 2012.

Ved 1. tertial 2014 skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol i 
vareliter for året som gikk (2013). Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet 
omsetning om faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta etterberegning og et 
etteroppgjør.

Ved innmelding av faktisk omsatt mengde alkohol bruk elektronisk skjema; tana.kommune.no –
under skjema fra a – å – velg: Omsetningsoppgave for alkohol 

Med hilsen

Aud Varsi
Konsulent
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Deanu gielda - Tana kommune 
Informasjons- og serviceavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46  40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Dow's spisested
Skiippagurra
9845  Tana

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/1898 Aslaug Iversen, tlf.: 46400304 29.04.2014

Gebyr etter alkoholloven - Omsetningsoppgave for 2013

Viser til brev av 21.06.2013 ang. ovennevnte der kommunen ber om å få tilsendt 
omsetningsoppgave for alkohol i vareliter for 2013, jfr. Alkohollovens § 7-1.

Vi kan ikke se å ha mottatt omsetningsoppgaven, som er en forutsetning for å få
Skjenkebevilling, og ber derfor om at denne sendes inn, innen 23. mai 2014.

Ved 1. tertial 2014 skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol i
vareliter for året som gikk (2013). Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet
omsetning om faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta etterberegning og et
etteroppgjør.

Ved innmelding av faktisk omsatt mengde alkohol bruk elektronisk skjema; tana.kommune.no –
under skjema fra A – Å – velg: Omsetningsoppgave for alkohol.

Med hilsen

Aslaug Iversen
Konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

-�19�-



Side 2 av 2

-�20�-



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Informasjons- og serviceavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46  40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 

 

Dow's spisested 

Skiippagurra 

9845  TANA 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/1898 Aslaug Iversen, tlf.: 46400304 02.10.2014 

 

Manglende innrapportering av omsetningstall for 2013 

 

Deanu gielda/Tana kommune viser til skriv av 29.04.2014 vedr. manglende oppsetningsoppgave 

for skjenking av alkohol ved Dows spisested for 2013, vi kan fortsatt ikke se at innrapporteringen 

er mottatt, fristen var den 23. mai 2014. 

 

Vi minner om at vilkåret for bevilling er at bevillingshaver leverer omsetningsoppgave for 

salg av alkohol, dette reguleres av forskrift i Alkoholloven, jfr. Kap. 6, 6-1 bevillingsgebyr,  

§ 6-1. Dvs. at bevillingshaver plikter å rapportere inn omsetningstallene innen den fristen 

kommunen setter.  

Ved manglende innlevering av omsetningsoppgave, er vilkåret for å inneha skjenkebevilling gitt 

fra kommunestyret eller etter alkoholloven ikke tilstede, og kan medføre til inndragning av 

skjenkebevilling inntil fullstendig innberetning er mottatt. 

 

Siste frist for innrapportering er snarest og senest innen 20. oktober 2014 for å unngå at 

skjenkebevillingen inndras. 

 

Ved innmelding av faktisk omsatt mengde alkohol oppfordrer vi deg til å bruke elektronisk 

skjema: www.tana.kommune.no under skjema fra A-Å – velg: Omsetningsoppgave for alkohol. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Aslaug Iversen 

Konsulent 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2706-1 

Saksbehandler:  Hege Johannessen Holm 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Valg av styre Tana Frivilligsentral 

Vedlegg 

1 Vedtekter 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. I henhold til vedtektene for Tana frivilligsentral velges følgende representanter til styret 

for Tana frivilligsentral: 

 

Representant for eier : ……………………………………………………………………… 

Personlig varamedlem for representant for eier : …………………………………………... 

Representanter med personlig varamedlem fra frivillige lag/foreninger: 

1. Representant: ……………………………………………………………  

varamedlem: ……………………………………………………………. 

2. Representant: ……………………………………………………………  

varamedlem: ………………..…………………………………………... 

3. Representant: …………………………………………………………… 

varamedlem: ………………….………………………………………… 

4. Representant: …………………………………………………………… 

varamedlem: ………………….………………………………………… 

 

2. I vedtektene for Tana frivilligsentral gjøres følgende endring: 

I punkt «4 Styret» utgår setningen «styreleder velges av og blant medlemmene i 

styret». Setningen nedenfor «Eier oppnevner styreleder» omformuleres til:  

Styrets representant for eier er styreleder. 
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Saksopplysninger 

 

Kommunen har fått innvilget søknad om etablering av frivilligsentral. Hege Johannessen Holm 

er av rådmann tilsatt som daglig leder. Hun har tiltrådt stillingen 22. oktober. 

I henhold til vedtektene for Tana frivilligsentral, som følger vedlagt, skal det oppnevnes styre.  

Styret skal bestå av 5 medlemmer, herunder 1 representant for eier, og 4 representanter fordelt 

mellom frivillige og lag/foreninger med tilhørighet til frivilligsentralen. Hver representant skal 

ha personlig vara som innkalles til styremøtet med tale- og forslagsrett.  

I vedtektene fremgår det at «styreleder velges av og blant medlemmene i styret» og at «Eier 

oppnevner styreleder.» Vedtektene er utarbeidet og vedtatt av Helse- og omsorgsutvalget. 

 

Vurdering 

I vedtektene er det motstrid mellom utsagn i «punkt 4 Styret». Først fremgår det at «styreleder 

velges av og blant medlemmene i styret.» Lenger nede fremgår det at «Eier oppnevner 

styreleder.» Rådmannen  anbefaler at Helse- og omsorgsutvalget vedtar å endre vedtektene på 

dette punkt slik at det ikke hersker tvil om at eier v/hovedutvalg for helse og omsorg velger 

styreleder og at denne er identisk med kommunens representant i styret.  Det er Helse- og 

omsorgsutvalget som i henhold til vedtektene opptrer som eier ved fullmakt fra kommunestyret. 

Utvalget har følgelig også fullmakt til å endre vedtektene.  
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Vedtekter 

for 

frivilligsentral i Deatnu – Tana 

 

 

Frivilligsentral i Deatnu – Tana er et kommunalt tiltak, som administreres av Deanu gielda – 

Tana kommune ved Utviklingsavdeling. Frivilligsentral er et eget virksomhets- og 

regnskapsområde. 

 

1. Formål og virksomhet 

 Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 

 Frivlligsentralen skal være et kontaktpunkt og et bindeledd for de som ønsker å 

yte og motta frivillig innsats. 

 Frivilligsentralen skal utvikles av personer og/eller organisasjoner som er knyttet 

til sentralen. 

 Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og på tvers av kulturer og 

generasjoner skape kontakt og aktivitet mellom innbyggere, og for frivillige 

organisasjoner og de offentlige tjenestevirksomheter i Deatnu – Tana. 

 Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige 

organiserte arbeidet og til den offentlige omsorgsvirksomheten i kommunen. 

 Frivilligesentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta imot betaling, 

utover godtgjørelse for direkte utlegg. 

 

2. Eierskap, økonomi og organisasjonsform 

Frivilligsentralen eies av Deanu gielda – Tana kommune. 

Deanu gielda – Tana kommune er ansvarlig for at det settes av driftsmidler, og at 

sentralen oppfyller de forpliktelser som ligger til grunn for å søke statstilskudd, 

herunder sørge for innsendelse av revisjonsgodkjent regnskap og årsmelding. 

Ansettelsesmyndighet, regnskaps- og budsjettansvar samt arbeidsgiver- og 

arbeidslederansvar ivaretas av Deanu gielda – Tana kommune. 
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3. Årsmøte  

Årsmøtet er frivilligsentralens øverste organ. 

Årsmøtet består av helse- og omsorgsutvalg, frivillige og frivillige organisasjoner som 

har inngått partnerskap om frivilligsentral. Den frivillige representer seg med en 

stemme og 2 representanter fra hver av medlemslag. 

Representanter til årsmøtet har tale- og stemmerett. Årsmøtet skal holdes innen 

30.mars. Innkalling skal sendes ut 4 uker før årsmøtet. Forslag til saker på årsmøtet 

skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Møtene kunngjøres i media. 

Årsmøtet skal 

 Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen 

 Behandle styrets forslag til saksliste med tilhørende dokumenter 

 Godkjenne årsrapport og revidert regnskap 

 Foreta valg av frivilliges og frivillige organisasjoners representanter til styret 

 Behandle innkomne saker 

 Fastsette vedtekter 

Det skal føres årsmøteprotokoll. 

 

 

4. Styret 

Styret består av 5 medlemmer, herunder 1 representant for eier, og 4 representanter 

fordelt mellom frivillige og lag/foreninger med tilhørighet til frivilligsentralen. Hver 

representant skal ha personlig vara som innkalles til styremøtet med tale- og 

forslagsrett. Styreleder velges av og blant medlemmene i styret. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, derav leder er tilstedet. 

Ved opprettelse av flere stilling skal en av de ansatte ha rett til å representere de 

ansatte ved frivilligsentralen i styret.  

Eier oppnevner styreleder. 

Daglig leder er møtesekretær. 

Styret velges for 2 år av gangen og for å oppnå kontinuitet ved at ikke flere enn 2 

skiftes ut av gangen. 
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Styrets ansvar og oppgaver: 

 Behandle virksomhetsplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap, før disse 

legges frem for årsmøtet. Styrets kommentarer og prioriteringer følger med 

disse sakene i kommunens budsjett- og virksomhetsplanbehandling.  

 Iversette årsmøtets vedtak. 

 Sørge for tilfredsstillende drift av frivilligsentralen i henhold til vedtekter og 

virksomhetsplan 

 Være støttespiller for daglig leder 

 

5. Daglig ledelse 

 Daglig leder ansettes av eier, som også har arbeidsgiveransvar. 

 Daglig leder har ansvaret for den daglige drift i samarbeid med styret. 

 Daglig leder er styrets sekretær, innkaller til styremøtet og fører protokoll. 

 Daglig leder skal ha en arbeidsbeskrivelse som er godkjent av eier og styret. 

 

 

6. Endringer 

 Kommunestyret eller den som kommunestyret delegerer myndighet til har 

fullmakt til å foreta endringer i vedtektene. 

 Beslutning om eventuelt nedleggelse av frivilligsentralen i Deatnu – Tana kan kun 

foretas etter godkjennelse av kommunestyret 

 Ved nedleggelse av sentralen tilfaller alle eiendeler Deanu gielda – Tana 

kommune. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2635-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Møteplan 2015 for Helse- og omsorgsutvalget 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar møteplan for 2015 slik med møtestart kl. 09:00: 

  

Møtedag/-dato 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helse- og omsorgsutvalget fastsetter selv møteplan for 2015. Når det gjelder fastsetting av 

møteplan må en ta hensyn til møter i formannskapet, kommunestyret og hovedutvalgene (OKU, 

MLU). I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til møter i fylkestinget og sametinget. Andre 

hensyn å ta er at helse- og omsorgsutvalget har innstillingssaker til kommunestyret, og for at 

innstillinger skal følge selve innkallingen til kommunestyret, så bør møte holdes minimum 9 

dager før kommunestyremøter.  

 

Helse- og omsorgsutvalget har i 2014 hatt tirsdag som fast møtedag. Det gjøres oppmerksom på 

at det er foreslått å endre den politiske organiseringen gjeldende fra valget 2015. Utkast på 

møteplan 2015 for formannskapet og kommunestyret legges fram i møtet dersom denne er 

ferdig.  

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/179-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  24.11.2014 

 

Referatsaker/Orienteringer - HOU 241114 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunalsjef for helse- og omsorg vil i møte orientere om reduksjon i helsesøsterstilling.  

 

 

Det kan i møte også bli andre gitt orienteringer. 

 

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda – Tana kommune 
Informasjons- og serviceavdelingen 

 

 

 

  

 

Notat 
 

Til: Anu Saari 
 

Fra: Aslaug Iversen 
 

 

 
Referanse Dato 

2012/2755-0 29.09.2014 

 

 

Brukerutvalg 

Eldrerådet behandlet saken i møtet den 23.09.14, og fattet følgende  

 

Vedtak: 

 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 lyder slik: ”Kommunen skal sørge for at virksomheter 

som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av lov her, etablerer systemer for innhenting av 

pasienters og brukernes erfaringer og synspunkter”. 

 

Og i Pasient- og brukerrettighetsloven presiseres følgende i § 3-1 at ”Tjenestetilbudet skal så 

langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva 

pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse – og 

omsorgstjenesteloven.” 

 

På bakgrunn av formuleringen i de siterete paragrafene, vil Tana eldreråd be om at kommunen 

oppretter et pårørende- og brukerutvalg. 

De eldres interesseorganisasjoner bør inviteres til å være med på å utforme utvalgets mandat og 

retningslinjer, bl.a. med bakgrunn i hvordan andre kommuner har gjort dette. 

 

Eldrådet oversender saken for videre behandling i HOU. 

 

 

Med hilsen 

 

Aslaug Iversen 

Sekretær 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf. 95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Dato:Skienkested:

Adresse: 	 b. Fra/til kl.:

Bevillingshaver/styrer: Kontollører:

Skjenketid:
Øl/vin:Åpningstid:
Brennevin:

v‘t
Spisested LJ Dørvakt

Nattklubb 1:1 Garderobevakt

Diskotek t. Inngangspenger

Pub U Kø

Bar 25( Underholdning

Bordservering U Betj.oversiktgod

Diskservering U Betj.oversiktdårlig

Litegjester

Halvfullt 1 =g1(

Fullt CI

Delvisoverfylt CI

Ungdomssted LI

Voksensted LI
Blanding CI

JA NEI

Er alkoholsvake/friedrikker tilgjengelig

Eralkoholsvake/frie drikker oppført på skjenkekart

Blereklameforbudetoverholdt

Betjeningunder 18/20 år 


Overholdeskravettil aldersbestemmelser

Bledet skjenkettil for unge

Bledet observertåpenbart berusedepersoneri lokalet

Bledet skjenkettil åpenbart berusedepersoner

Bleåpenbart berusedefjernet før videre serveringved sammebord

Skjenkingutoverbevillingensomfang

Nytesdet medbragtalkohol i lokalet

Medbringesalkoholholdig drikke ut av lokale

Bleskjenketidenoverholdt

Tilleggsrapportutfylt:

r&,keloven verh Idt kommentarer)

LI

Sign. ontro rer Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport-�32�-



ALKONTROLLA.S

19/  -•%1-
BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Dostboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

Skjenkested:

Adresse:

Bevillingshaver/styrer:

Skjenketid:

Åpningstid:

Dato:

Fra/til kl.:

Kontollører:

Øl/vin:

Brennevin:

I/ e'r-

‘3/ 4,7;

Spisested lj Dørvakt 0 Litegjester

Nattklubb LI Garderobevakt CI Halvfullt CI
Diskotek 1:1 Inngangspenger I:i Fullt 0

	

Pub Ci Ker C1 Delvisoverfylt CI

	

Bar CI Underholdning Ci Ungdomssted U

Bordservering U Betj.oversiktgod X/ Voksensted Li

Diskservering U Betj. oversiktdårlig 1.3 Blanding J

JA NEI

Er alkoholsvake/frie drikker tilgjengelig

Er alkoholsvake/frie drikker oppført på skjenkekart 


Ble reklameforbudetoverholdt

Betjeningunder 18/20 år 


Overholdes kravet til aldersbestemmelser 


Bledet skjenkettil for unge 


Bledet observertåpenbart berusede personer i lokalet 


Bledet skjenkettil åpenbart berusede personer

Bleåpenbart berusedefjernet før videre serveringved samme bord 


Skjenking utoverbevillingensomfang

Nytes det medbragt alkohol i lokalet

Medbringesalkoholholdig drikkeut av lokale

Bleskjenketidenoverholdt

Tilleggsrapportutfylt:

Blerøykelovenoverholdt (se kommentarer)

Sign. Kontrollører Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport-�33�-



ALKONTROLLA.S
BEFAR1NGS APPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

Skjenkested: 	 t.2.r 7i

Adresse: 


Bevillingshaver/styrer: Lrr: 


Skjenketid:

Åpningstid: 


Fra/til kl.:

Kontollører:

Øl/vin:

Brennevin:

Spisested 	 Dørvakt

Nattklubb U Garderobevakt

Diskotek LJ Inngangspenger

Pub U Kø

Bar U Underholdning

Bordservering 0 Betj.oversiktgod

Diskservering CI Betj.oversiktdårlig

Li Litegjester U

lj Halvfullt U

Ei Fullt .1r

U Delvisoverfylt Ij

1=i Ungdomssted CI

>i Voksensted Li

U Blanding CI

JA NEI
\ ...

Eralkoholsvake/friedrikkertilgjengelig 


Eralkoholsvake/friedrikkeroppførtpå skjenkekart X

Blereklameforbudetoverholdt 	 Y-

Betjeningunder18/20 år .>(

Overholdeskravettil aldersbestemmelser X

Bledetskjenkettil for unge 	 X

Bledetobservertåpenbartberusedepersoneri lokalet X

Bledetskjenkettil åpenbartberusedepersoner 	

Bleåpenbartberusedefjernetførvidereserveringvedsammebord 	

Skjenkingutoverbevillingensomfang_ \K

Nytes detmedbragtalkoholi lokalet

Medbringesalkoholholdigdrikkeutav lokale

Ble skjenketidenoverholdt

Tilleggsrapportutfylt:	

I røykelovenoverholdt(sekommentarer)

Sidh. Kontrollører Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport

LUNDSLAD

MED,10

AS
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ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf. 95 14 48 52

Skjenkested: r

Adresse:

Bevillingshaver/styrer: L //-Å

Skjenketid: 


Åpningstid:


lk-11
BEFAR1NGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Dato:
c,t)

Fra/til kl.:

Kontollører:

øl/vin:

Brennevin:

Spisested U Dørvakt U Litegjester U

Nattklubb i:i Garderobevakt U Halvfullt

Diskotek Li Inngangspenger Li Fullt U

	

Pub 1J Kø U Delvisoverfylt U

	

Bar 1:1 Underholdning U Ungdomssted U

Bordservering 1:1 Betj. oversiktgod Li Voksensted Li

Diskservering Li Betj. oversiktdårlig U Blanding U

JA NEI

Eralkoholsvake/friedrikkertilgjengelig 	

Eralkoholsvake/friedrikkeroppførtpå skjenkekart	

Blereklameforbudetoverholdt 


Betjeningunder18/20 år 


Overholdeskravettil aldersbestemmelser 


Bledetskjenkettil for unge 


Bledetobservertåpenbartberusedepersoneri lokalet 	

Bledetskjenkettil åpenbartberusedepersoner 	

Bleåpenbartberusedefjernetførvidereserveringvedsammebord 


Skjenkingutoverbevillingensomfang 	

Nytesdetmedbragtalkoholi lokalet

Medbringesalkoholholdigdrikkeutav lokale

Bleskjenketidenoverholdt 


Tilleggsrapportutfylt:

Blerøykelovenoverholdt(se ko mentarer)
• V

Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport

Sign. Kontrollører -�35�-



ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Skjenkested:




c%i c2,72 Dato:




Adresse:




Fra/til kl.:




Bevillingshaver/styrer: . ?)kfe."




Kontollører:




Skjenketid:





Åpningstid:




Øl/vin:





Brennevin:




Spisested U Dørvakt U Litegjester U

Naitklubb U Garderobevakt Ei Halvfullt 0

Diskotek CI Inngangspenger 0 Fullt CI

Pub 1:1 Kø I:i Delvisoverfylt Ei

Bar 0 Underholdning I:j Ungdomssted U

Bordservering C1 Betj.oversiktgod U Voksensted U

Diskservering Li Betj.oversiktdårlig U Blanding Cl

JA NEI

Eralkoholsvake/friedrikkertilgjengelig

Eralkoholsvake/friedrikkeroppførtpå skjenkekart

Blereklameforbudetoverholdt

Betjeningunder18/20 år

Overholdeskravettil aldersbestemmelser

Bledetskjenkettil for unge

Bledetobservertåpenbartberusedepersoneri lokalet

Bledetskjenkettil åpenbartberusedepersoner

Bleåpenbartberusedefjernetførvidereserveringvedsammebord

Skjenkingutoverbevillingensomfang 


Nytesdetmedbragtalkoholi lokalet

Medbringesalkoholholdigdrikkeutav lokale

Bleskjenketidenoverholdt 


Tilleggsrapportutfylt:

BI røykelovenoverholdt(sekom ntareft

Y -

Sign. Kontro ører Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport

LUNDBLAD

MEDI
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/ ?AsvL

ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 1448 52

Skjenkested:

Adresse: 	 34, >

Bevillingshaver/styrer.	

Skjenketid: 


Åpningstid: 


BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

It?,b

6;?

Dato: —

Fra/til kl.:

Kontollører:

Øl/vin:

Brennevin:

Dørvakt 1:1 Litegjester ISt

Garderobevakt U Halvfullt U

Inngangspenger CI Fullt U

Kø C] Delvisoverfylt U

Underholdning I:i Ungdomssted U

Betj. oversiktgod 4 Voksensted 0

Betj.oversiktdårlig U Blanding U

Spisested

Nattklubb

Diskotek

Pub

Bar

Bordservering

Diskservering

JA NEI

Er alkoholsvake/frie drikker tilgjengelig 


Er alkoholsvake/frie drikker oppført på skjenkekart

Ble reklameforbudetoverholdt

Betjeningunder 18/20 år

Overholdes kravet til aldersbestemmelser

Bledet skjenkettil for unge 


Bledet observertåpenbart berusede personer i lokalet

Bledet skjenkettil åpenbart berusede personer

Bleåpenbart berusedefjernet før videre serveringved samme bord

Skjenkingutoverbevillingensomfang 


Nytes det medbragt alkohol i lokalet 


Medbringes alkoholholdigdrikke ut av lokale

Ble skjenketidenoverholdt

Tilleggsrapportutfylt:

I røyk9lovepqver oldt (se kommentarer)

r\A '

\ Sign. Kontrollører

k1(5
Sign. Bevillingshaver/Styrer

Kun mottatt for rapport-�37�-



ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING/

Forretning: rt 0 Dato: /0 -

Adresse:
Fra/til:

Bevillingshaver/styrer:
Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONERVED SALG AV ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjeningunder 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveresøl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkpersonaletat det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

0. Annet:

ja

Kommentarer:

Priv

(Nyrr„tv\bN3io 1\440
e.

Skriftligrapportmottatt
fl

o
Sign.kontrollør Sign.bevillingshaver/ansvarshavende

kun for mottatt rapport

-�38�-



ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

eForretning: Dato: oA
Adresse: /(-}i G-,

Fraftil:

O

Bevillingshaver/styrer: .r - • fri 2-

Kontroller:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONERVED SALG AV ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

Annet:

ja nei

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

ksb
Sign.k ntrollør Sign.bevillingshaverlansvarshavende

kun for mottatt rapport

-�39�-



ALKONTROLLA.S
BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Postboks587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52

Forretning: Dato:

Adresse: "—t 4/ - • /;---)fr7e; 


Bevillingshaver/styrer: vr.,-497

1.0 ,../ Lir

4,2....--
Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONERVED SALG AV ØL

ja nei
Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

0. Annet:

Kommentarer:

Sign.kontrollør

Skriftligrapportmottatt

Sign.bevillihgshaver/ansvarshavende
kun for mottatt rapport

-�40�-



ALKONTROLLA.S
Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf.95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Forretning: g.
Dato: /I 


Adresse:
Fra/til:

Beviiiingshaver/styrer: /9( /6) ,G)

Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONERVED SALG AV ØL

ja nei
Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveresøl til personerunder 18 år:

Har betjeningunder 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveresøl eller annet med alkoholprosentover 4,75:

Påser butikkpersonaletat det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdessalgstidene:

Overholdesreklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermetutenforsalgstiden:

Er informasjonsmaterielletgodt synlig:

0. Annet:

Kommentarer: -

Skriftligrapportmottatt

-

‘„
Sign.kontrollør Sign.bevillingshaver/ansvarshavende

kun for mottatt rapport
LUNDELPO

MEDIA

AS

-�41�-
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