
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 16.11.2011
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 11.11.11

Jan Helge Jensen
ordfører
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Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/69 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Gildetun AS

Rådmannens innstilling

Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Aud-Kirsti Samane, 
med Jan Mikkelsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 



opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader. Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra 
Politiet, men den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:
 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Gildetun AS.
 Uttalelse fra NAV (sosialtjenesten).



KVÆi JANGENKOMMUNE

POSTMOTTAK

5 OKT 2011GiLDCTIM
MOUNTAIN - MOTELL

9164  Kvænangsfiellet

Tlf. 77 76 99 58 - Fax 77 76 99 59

28.09.11

KVÆNANGEN KOMMUNE
9169 BURFJORD

SØKNAb OM FORNYET SKJENKEBEVILLIN6

Vi søker med dette om fornyet skjenkebevilling for øl -vin og
brennevin.

Aud-Kirsti Samane er styrer og Jan Mikkelsen er stedfortreder.

Legger ved volumoversikt.
Håper på velvillig behandling ev vår søknad.

Med hilsen

Aud- Kirsti  Samane
For Kvcenangsfjell Gildetun  AS

3 vedlegg



20-5EP-2011(TIR) 1303 SeruiceNord RS (FAX)77 00 22 50 P. 003/003

	

KA18.06 U - Utskrift KundeFord. VolumL ServiceNord Engros as Kunde

LagerSted! 1 - 1 VolumOversikt.
12442 Gildetun as 9156 STORSLETT

Varenr Varenavn SalgAnt. SalgLiter




1217 11M21: 	 == 	

1563220 Smirnoff North 70c1 1.00 0.70
519660 Bache Gabrielsen 3 Kors 70c1 2.00 1.40
592048 Løitens Linie 70c1 2.00 1.40
410431 Be11 s Extra Special 70c1 1.00 0.70




SUMTOTAL




6.00 4.20



20- SEP- 2011(TIR) 13:02 SeruiceNord AS (FRX)77 00 22 50 P. 001/003

U - Utskrift KundeFord. VolumL ServiceNord Engros as Kunde
wammIS =M23== 70(=M=

LagerSted: 1 - 1 VolumOversikt.
12442 Gildetun as 9156 STORSLETT
	 MMMMM

Varenr varenavn SalgAnt. Sa1gLiter

6167 Mack Pilsnerøl 24/0.33 68.00 538.56

SUMTOTAL 68.00 538.56



20-5EP-2011(TIR) 1302 5eruiceNord A5 (FAX)77 00 22 50 P.002/003

	

.7A15.06 U Utskrift KundeFord. VolumL ServiceNord Engros as Kunde

-,agerSted; 1 - 1 VolumOversikt.
12442 Gildetun as 9156 STORSLETT

'Jarenr Varenavn SalgAnt. SalgLiter




=7G=== ====





396192 Domaine Du Tariquet




10.00 7.50
1481811 CFN Gruner Velt1iner 300c1 9.00 27.00
1310309 Ken Creek BIB 300c1 37.00 111.00
1091107 Estancia del Fuego (Arg)75c1 48.00 36.00




ffl2C=1=112  




=====




SUMTOTAL




104,00 181,50



Fra: Jørgensen, Susanne Belles[Susanne.Belles.Jorgensen@nav.no]
Mottatt: 21.10.2011 12:35:58
Til: Bjørn Ellefsæter
Tittel: SV: Fornyellse av salgs- og skjenkebevillinger i Kvænangen kommnune

Hei. Så gjennom dette og har ingen bemerkninger.

Susanne Jørgensen
Førstekonsulent Nav Kvænangen

Fra: Bjørn Ellefsæter [mailto:Bjorn.Ellefsater@kvanangen.kommune.no] 
Sendt: 19. oktober 2011 10:42
Til: Dag Roar Stangeland; Jørgensen, Susanne Belles; Rolf Hjellnes

Emne: Fornyellse av salgs- og skjenkebevillinger i Kvænangen kommnune

Vedlagt følger søknad om forlengelse av skjenkebevillinger fra Gildetun, Kafè E-6 og Kvænangen Adventure 
og søknad om forlengelse av salgsbevillinger fra ICA Burfjord, Coop Burfjord, Badderen Mathus, Sørstraumen 
Handel og Spildra Landhandel. 

Viser til Alkohollovens § 1.7 der det står at det skal innhentes opplysninger fra sosialtjenesten og politiet, og at 
det kan innhentes uttalelse fra skatte og avgiftsmyndighetene før kommunestryret avgjør saken.

Dag Roar og Susanne: Kan dere gi uttalelse om dette innen 1. november.

Rolf: Kan du se om det er noe å utsette på søkerne vedrørende skatter og avgifter.

Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf: 77 77 88 12 / 971 44 188
E-post: be@kvanangen.kommune.no
Hjemmeside: www.kvanangen.kommune.no
Adresse: 9161 Burfjord

Side 1 av 1
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -52

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/70 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kafè E-6

Rådmannens innstilling

Kafè E-6 v/bevillingshaver Sigbjørn Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,
2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Sigbjørn Johnsen, med Jan
Otto Johnsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 



opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kafè E-6.



9161Burord Tlf.77 76 84.93

Kvænangen Kommune

9169 Burfjord
Burfjord, 02.09.11

SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING

Hermed søkes fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i bevillings-
perioden gjeldende fra 01.01.12 til 31.12.15.

Styrer vil være Sigbjørn Johnsen, med Jan-Otto Johnsen som stedfortreder.

Med vennlig hilsen,
for Kafè E-6

Sigbjørn olmsen
Daglig leder

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

- 9 SEPT 2011
Til behandling:

Saksbehandler:

111 orientering:

Gradefing:

Vedlegg:
Sammenstilling av omsetningstall i antall liter
Personalia på styrer og stedfortreder

Tlf. 77 76 84 40 Telefax: 77 76 83 60 Org.nr. 980 360 490 MVA
Tlf. adm. 77 76 84 21



V EROESS NORDLIGSTE BRYGGERI

11948
CAFE E 6 A/S, BURFJORD
9161 BURFJORD

-
Tromsø: 19.01.261.1
Deres ref.:.
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-Ø Hermansen

OMSETNINGSOPPGkVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 T.9alkohol 24 883

Høyst 22,0 % alkohol 0

Høyst 60,0 % alkohol 0

f
Med Vemiliriilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks Ølbryggeri AS  Telefon: +47 77 62 45 00
Postboks 6142. N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77
Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87
Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@maek.no
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Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kvænangen Adventure

Rådmannens innstilling

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for skjenkestedene Baksiapub, Loftet og MS Kameleon fram 
til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 



opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kvænangen Adventure.



Kvænangen adventure
9185 Spildra 20.11.2011

Kvænangen kommune
9161 Burfjord

FORNYELSE AV SJENKEBEVILLINGER

WÆNANGEN KOMMUNE
' POSTMOTTAK

L  7 SEPT 2011

Til behandling:

Saksbehandler

Til onentering:

Gradering:

Kvænangen adventure søker om fornyelse av sjenkebevilling av alkohol gruppe
1 og 2 for sjenkestedene baksiapub , spisesal leilighet loftet og MS Kameleon.
Navn på styrer og stedfortreder er Rita Isaksen

Med hilsen
Kvænangen adventure

5

Rita Isaksen

Vedlegg : omsetningstall for 2010



Kvænangen adventure
v/ Rita Isaksen
9185 Spildra

OMSETNINGSTALL OVER ALKOHOLHOLDIGE
VARER PERIODEN 01.01.10-31.12.10

Salg av varer på Baksia pub, leilighet loftet og MS Kameleon.

Varegruppe Antall liter Omsetning i kr.
øl 80 8000,-
Vin 8 1600,-
Likør 1 800,-
Cider 5 600,-
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Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Badderen Mathus AS

Rådmannens innstilling

Badderen Mathus AS v/bevillingshaver Erling Johansen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Erling 
Johansen og stedfortreder er Eivind Wilhelmsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1620 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 



vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



Badderen Mathus AS
9162 Sørstraumen

4e=1
Tlf. 77 76 88 00
Joker.badderen@ngbutikk.net
Http://www.Joker.no

Kvænangen Kommune
9161Burfjord Badderen 31/8-11

Fornyelse av salgsbevilling forøl

Vi vil med dette søke om fornyet salgsbevilling.

Styrer er : Erling johansen F.
Stedsfortreder: Eivind Wilhelmsen .

Våre åpningstider er : Hverdager til K1.1800 Lørdager til K1.1600.

Vedlegg: Omsetnings oppgave for 2010: Asko Nord. Mack, Ringnes og Aas.

Med vennlig hilsen,

Joker Badderen

Erling Johansen

KVÆNANGEN KOMMUNE
< POSTMOTTAK

0 1 SEPT 2011
behandlinc::

Saksbehandler

Til ohentering:

Gradering:

Åpningstider: Mandag - Fredag 09:00-18:00 Lørdag 09:00 - 16.00



933234 Joker Badderen

Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

06.01.11

FOR: REGNSKAPSANSVARLIG

OPPGAVE OVER
ALKOHOLHOLDIGE VARER
PERIODE: 01.01.10 - 31.12.10

Deres kjøp av alkoholholdige varer hos ASKO NORD AS i perioden har vært
som følger:

ØL 479.76 16,407.02



JOKER BADDEREN
BADDEREN MATHUS AS
BADDEREN
9162 SØRSTRAUMEN

Oslo, 18. januar 2010

OMSETN1NGSOPPGAVE 2010 FOR 1C ENIIMMER 3051881
(til bruk ved kommunenes avgiftsberegning)





Av iftsklasse: Liter

Grue 1 (2,6%-4,7%) 2 352
Gruppe 2 (4,8%-21,0%)




0

Sum 2 352

Med vennlig hilsen

Ringnes AS

Kroner

86 080
0

86 080

Ringnes a.s Postadresse Besøksadresse Telefon Fax Stenesenter Salg Bankkonto Foretaksregisteret
Postboks 7152 M Th. Meyersgt. 9-11 22069500 22069290 600106 71828 NO 914 670 705 MVA
0307 Oslo 0555 Oslo



Tromsø: 19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-ø Hermansen
12887
BADDERN MATHUS AS
JOKER BADDERN
9162 SØRSTRAUMEN

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 6413 197436

Høyst 22,0 % alkohol 0 0

Høyst 60,0 % alkohol 0 0

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00
Postboks 6142, N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77
Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87
Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



AASS BRYGGERI a NORGES ELDSTE

JOKER BADDERE
BADDEREN MATHUS AS
BADDEREN
9162 SØRSTRAUMEN

Deres ref.
Kundenr: 04496

Vår refDato.
aass@aass.nofredag, 14. januar 2011

Omsetningsoppgave alkoholholdige drikkevarer.

Det bekreftes følgende omsetning på kjøp av alkohol i 2010.

Alkoholholdig drikk 2,5% - 4,7%: 292 Liter
Alkoholholdig drikk 2,5% - 4,7%: 10566 Kroner

Alkoholholdig drikk 4,7% - 22%: 0 Liter
Alkoholholdig drikk 4,7% - 22%: 0 Kroner

Alkoholholdig drikk 22% - 60%: 0 Liter
Alkoholholdig drikk 22% - 60%: 0 Kroner

NB! Kundekort vil bli utdelt ved henvendelse på vårt hentelager. (Husk Legitimasjon).

Vennlig hilsen
Aass Bryggeri

A/5 P. ITZ. AASS Postadresse - Mailing address Kontoradresse - Street address Telefon -Telephone Bankgiro
Org. nr. NO-910 077 090 MVA RO. Box 1530 Ole Steensgt. 10 (+47) 32 26 60 00 2345.05.11609
e-mail: aasseaass.no 3007 DRAMMEN 3015 DRAMMEN Telefax
Wytw.aass.no NORWAY (+47) 32 26 60 99



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -62

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/73 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Sørstraumen handel

Rådmannens innstilling

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Liv 
Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 2660 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 



vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.









Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -60

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/74 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, ICA Burfjord

Rådmannens innstilling

ICA Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Hans 
Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 



vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



ICA NÆR BURFJORD
AVD:7071
9161 BURFJORD

KVÆNANGEN KOMMUNE I
POSTMOTTAK

3 OKT 2011

KVÆNANGEN KOMMUNE
Rådmannen
9161 BURFJORD

Til bahandling:

Saksbahandlar

1-11 odentering:

Gradonng:

Dato 1.1.2011

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING.

Det søkes herved om fornyelse av salgsbevilling ved Ica Nær Burfjord.

Omsetningstall i følge vedlegg.

Styrer: HanS Gunnar Mathiassen 24016526505.
Stedfortreder: Børre Solheim 28106547914.

Det søkes om salg av alkohol i åpnigstiden 09.00-20.00 på hverdager og 09.00-18.00 på dager før søndager og

helligdager.

Det søkes om salg av alkoholholdig drikke inntil 4,7% gruppe 1.



hIANSA BORG Bryggerier AS

ICA NÆR AVD.7071 BURFJORD
ICA NORGE AS
POSTBOKS 6500 RODELØKKA
9161 BURFJORD

Dato: 03.01.2011

Kundenr.: 320581

ALKOHOLOMSETNING 2010




Liter




Beløp




Gruppe 1 - drikk med over 2.5 og høyst 4.7 volum%
alkohol

11 071 330 323




11 071 330 323

Denne oversikt er ment som grunnlag for rapportering av alkoholholdig drikke til
kommunen.

Med vennlig hilsen

Hansa Borg Bryggerier AS

Kundesenter:Tlf. 815 59 500 - Fax: 69 12 63 00 - Hovedkontor: Postboks 24 Kokstad, 5863 Bergen - Tif. sentralbord: 55 99 77 00
Org. nr. NO 876 862 522 MVA - Bankgiro nr. 5201.05.03450 - www.hansa.no



vr-RorNS NORDLIGS

Tromsø:  19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler:  Per-Ø Hermansen

12813
ICA NÆR BURFJORD
ICA DETALJ AS AVD. 7071
9161 BURFJORD

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 14319 472442

Høyst 22,0 % alkohol 0

Høyst 60,0 % alkohol

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00

Postboks 6142, N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77

Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87

Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



ICA NÆR AVD 7071 BURFJORD
ICA NORGE AS
BURFJORD
9161 BURFJORD

Oslo, 18. januar 2010

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FOR KUNDENUMMER 3045297
(til bruk ved kommunenes avgiftsberegning)




Av iftsklasse: Liter

Gruppe 1 (2,6%-4,7%) 4 398
Gruppe 2 (4,8%-21,0%)




0

Sum 4 398

Med vennlig hilsen

Ringnes AS

Kroner

172 835
0

172 835

Ringnes LS Postadresse Besøksadresse Telefon Fax Støttesenter Salg Bankkonto Foretaksregisteret
Postboks 7152 M Th. Meyersgt. 9-11 22069500 22069290 600106 71828 NO 914 670 705 MVA
0307 Oslo 0555 Oslo



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -61

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/75 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Coop Burfjord

Rådmannens innstilling

Coop Burfjord v/bevillingshaver Svein Magnus Steinvik gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Svein 
Magnus Steinvik og stedfortreder er Bjørn Roar Henriksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 



vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.






Kvænangen kommune Bossekopveien 1
Boks 100
9501 ALTA
bankgiro : 5005 06 90374
foretaksnummer : 981 397 568

re'iT4NAM3gNKOMMUNE
Ki3TMorrAK

- 6 ;EP'r 20111
Alta 2011-9-6

111 biPmeiir11

Szkkabfshctrkl.lor

111 orionterIng:

Gradcm:

SØKNAD SBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG
DRIKKE KLASSE 1, COOP MARKED BURFJORD

Vi søker med dette om fornyelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1 ved
vår avdeling Coop Marked Burfjord.
Bevillingshaver: Coop Finnmark SA, Bossekopvn. 1, 9511 ALTA
Organisasjonsnr: 981397568
Salgssted/-lokale: Coop Marked Burfjord
Kontaktperson: Jan Ivar Alsen
Styrer: Sven Magnus Stenvik f 11.08.82
Stedsfortreder: Bjørn Roar Henriksen f 20.05.68

Med hilsen

Liss-Aina Jakobsen
Drifisleder
Coop Finnmark SA
97652690
liss.aina.' akobsen innmark.coo .no

COD
finnmark P





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -63

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/76 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Spildra Landhandel

Rådmannens innstilling

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1200 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 



Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



Spildra Landhandel
9185 Spildra 17.11.2011

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
9161 Burfjord L 7 SEPT 2011

Til behandling:

Saksbehandler

FORNYELSE AV SALGSBEVILLING TII orientering:

Gradering:

Spildra landhandel søker om fornyelse av salgsbevilling av øl fra 2012 og for en
periode for 4 år.
ønsker åpningstider for hverdager kl 0800-2000 og før søn.— og helligdager kl.
0800-1800.
Navn på styrer og stedfortreder er Rita Isaksen

Med hilsen
Spildra Landhandel

Rita Isaksen

Vedlegg : omsetningstall for 2010



,

Tromsø: 19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-Ø Hermansen

10955
SPILDRA LANDHANDEL
V/ISAKSEN
9185 SPILDRA

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 1362 52018

Høyst 22,0 % alkohol 16 848

Høyst 60,0 % alkohol 0 0

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle©mack.no

Macks Ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00

Postboks 6142. N-9291 Tromso Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77

Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeserviee: +47 77 61 07 87

Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



494526 Spildra Landhandel

9185 SPILDRA

06.01.11

FOR: REGNSKAPSANSVARLIG

OPPGAVE OVER
ALKOHOLHOLDIGE VARER
PERIODE: 01.01.10 - 31.12.10

Deres kjøp av alkoholholdige varer hos ASKO NORD AS i perioden har vært
som følger:

>

ØL 192 8,182.32



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -68

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 03.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/77 Kvænangen Formannskap 16.11.2011

Kvænangen kommunestyre

Videreføring av ordning med skjenking ved enkeltanledning 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.15. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksopplysninger

En ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes til en vanlig offentlig fest. Dersom lag og 
foreninger skal ha mulighet til å arrangere offentlig fest med alkoholservering må de bruke 
skjenkebevilling for enkeltanledning.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Disse 
forholdene vil man bruke ved vurderingen av den enkelte søknad.

Denne ordningen er meget viktig og populær for lag og foreninger og den brukes ofte, hele 18 
ganger så langt i 2011. Muligheten for alkoholservering på arrangementer er en viktig del av 
inntektsgrunnlaget. 

Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement. 

Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret 
selv regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man 
ønsker en slik innskjerpelse.

Fram til nå har stort sett alle søknadene vært kurante og det er de siste årene ikke gitt avslag.

Gebyret settes til kr 250 pr gang. Dette er fast sats iht. Alkoholloven.
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Kvænangen kommunestyre

Videreføring av ordning med ambulerende skjenkebevilling 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i arrangementer i Kvænangen kommune forlenges fram 
til 31.12.15.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksopplysninger

Vi har hatt ambulerende skjenkebevilling i kommunen siden 1996, og det har vist seg å være behov for 
den. Behovet er etter hvert redusert etter at det ble tillatt å skjenke alkohol i private, lukkede 
arrangementer dersom det ikke foregikk salg av varene. Videre er det slik at ved offentlige fester brukes 
ordningen med skjenking enkeltanledning. 

Hvis man tar seg betalt for drikkevarene må man fortsatt ha bevilling. Kravene for å kunne bruke den 
ambulerende bevillingen er at det skal være et ”sluttet selskap” og det skal være ”for et bestemt formål”. 
Om betydningen av dette uttaler Sosialdepartementet i rundskriv I-6/98: ”Med sluttet selskap menes at 
det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for 
et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum, 
o.s.v. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet 
krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Deltakerne må ha 
en eller annen tilknytning til den eller dem som inviteres til selskapet og til hverandre. Det er ikke 
tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må 
initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset eller 
arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som sluttet selskap. Klubber o l med 
begrenset medlemsskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.” Ut fra denne forståelse av begrepet, 
vil således ikke vanlige medlemsmøter i en forening eller tradisjonelle ”listefester” oppfylle lovens krav 
til sluttet selskap.

Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement. 

Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret selv 
regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man ønsker en slik 
innskjerpelse.

Ambulerende bevilling blir gitt til 2-3 arrangementer pr år. Søknadene er kurante ingen avslag har fått 
avslag de siste årene.

Gebyret settes til kr 250 pr gang. Dette er fast sats iht. Alkoholloven.
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Budsjett 2012 - Oppvekst og kultur

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.11.2011 

Behandling:

Vedtak:

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Budsjettforslag for ansvarsområde 1.2. legges med dette fram for utvalget til uttalelse og for ev. 
innspill til innsparinger el. økninger.
Iflg. sentrale føringer i budsjettarbeidet er hver avdeling oppfordret til en innsparing tilsvarende 
7,5 %.
Sett i lys av behandlingen av budsjett for inneværende år og dagens driftsform, kan dette virke 
nærmest uoppnåelig. Lønnsutgifter utgjør drøyt 70 % av utgiftene. Antydet innsparing kan 
dermed kun oppnås ved nedleggelse av enkelte enheter og dermed reduksjon i bemanning. 
Hvorvidt slike tiltak får samfunns-/befolkningsmessige konsekvenser er det opp til politikerne å 
vurdere.



Vurdering

Vedlagte budsjettforslag tar utgangspunkt i dagens drift og de innsparinger som ble foretatt ved 
behandlinga av årets budsjett er videreført. Utgifter til økte lønns- og pensjonsutgifter er lagt 
inn.

Skoler
Det er ikke foreslått økninger i utgifter til drift av grunnskole bortsett fra nevnte lønns- og 
pensjonsutgifter. Ved behandling av budsjett 2011 ble samtlige utgiftsposter ”barbert” til et 
minimum og dette er videreført. Tilskudd til PPT er økt med kr. 50.000,-.
Det er et sterkt ønske fra skolene (spesielt Kvænangen barne- og ungdomsskole) om en viss 
økning i poster til inventar, utstyr og læremidler.
Skolene er inne i og vil også de nærmeste årene være inne i div. utviklingsprosjekter med tanke 
på bedring av elevenes utbytte av undervisningen. Tiltakene medfører ekstraarbeid for 
personalet og det er et utbredt ønske om tilføring av ressurser.
Av sentrale prosjekter kan nevnes:
Vurdering for læring

 Noen lærere fra hver skole har sammen med rektor deltatt i interkommunalt prosjekt
som har som formål å bedre vurderingsformene i grunnskole. Hensikten er at elever og 
foresatte skal få en bedre forståelse av læringsbegrepet.

Ny giv
 Nasjonalt prosjekt som skal motvirke frafall i videregående skole. To lærere fra ungd. 

trinnet et tatt ut til å forestå arbeidet på egen skole og gis utdanning bekostet 
direktoratet. For at tiltaket skal fungere på lokal skole er det foreslått 3 -4 uketimer siste 
halvår av 10. klasse. Dette er ikke lagt inn i skolens rammer.

Innføring av valgfag i ungdomsskolen
 Fra høsten 2012 skal det innføres valgfag i ungdomsskolen med 2 uketimer. Innføringen 

vil skje gradvis med 9. og 10. klasse i påfølgende år.

Bygningsmessige sider ved skolebyggene berøres ikke her med forholdene bør være kjent for 
alle.

Barnehager
Drift av barnehager videreføres i forsalget på dagens nivå. Hver avd. har en grunnbemanning på 
3,4 med tillegg av spesialpedagogiske tiltak.
Alteidet barnehage drives på ”sparebluss” pga få barn fram fil mars 2012. Barna kunne (med litt 
overbooking) tilbys plass i Burfjord barnehage. Dersom dette gjennomføres har vi imidlertid 
ingen ledige plasser til ev. nye.

Kultur
De store kutt som ble foretatt i tilskudd til frivillige organisasjoner videreføres. Dette kan sies å 
være svært beklagelig – spesielt med tanke på utbygging av nye idrettsanlegg (se plan)
Kulturskolen er redusert med 50% stilling. Her er det imidlertid foreslått en forsiktig økning i 
husleie, slik at teatergruppene kan leie seg inn og nytte scene og tekniske anlegg på 
flerbrukshuset.

Avdelingens nettoutgifter framkommer av nedenforstående oppsett. En reduksjon tilsvarende 
7,5% utgjør kr.2.341000,-

Detaljert budsjettforslag til de enkelte avdelinger samt mulige tiltakt følger vedlagt.



- Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012

-

- Oppvekst og kultur 

- Sum utgifter 36 711 068 34 646 210 34 176 463

- Sum inntekter -11 741 910 -3 791 800 -3 599 200

- Netto utgift 24 969 158 30 854 410 30 577 263

-

- Oppvekst administrasjon 

- Sum utgifter 1 475 431 1 395 637 1 471 527

- Sum inntekter -184 831 -13 000 -13 000

- Netto utgift 1 290 600 1 382 637 1 458 527

-

- Skoler 

- Sum utgifter 22 515 572 21 104 027 21 069 513

- Sum inntekter -3 682 325 -1 780 300 -2 152 500

- Netto utgift 18 833 247 19 323 727 18 917 013

-

- Barnehager 

- Sum utgifter 9 377 191 9 051 599 8 502 419

- Sum inntekter -7 294 485 -1 721 000 -1 166 200

- Netto utgift 2 082 706 7 330 599 7 336 219

-

- SFO 

- Sum utgifter 941 321 817 422 954 896

- Sum inntekter -329 185 -160 500 -160 500

- Netto utgift 612 136 656 922 794 396

-

- Kultur 

- Sum utgifter 2 401 553 2 277 525 2 178 108

- Sum inntekter -251 084 -117 000 -107 000

- Netto utgift 2 150 469 2 160 525 2 071 108

Årslønnsveksten for 2011 er iflg. SSB beregnet til ca. 4%

Av nedenforstående oversikt ser en at ev. innsparinger maksimalt vil beløpe seg til 1.519.000 
som utgjør  ca. 5 %.
Utvalget bes ta stilling til hvilke ”kutt” som bør vedtas.



Følgende tiltak er ikke tatt med i budsjettforslaget:

Reduserte utgifter/økte inntekter
Tiltak 2012 2013 2014 2015
Gjeninnføring av foreldrebetaling barn 2   -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Nedleggelse Alteidet barnehage 01.01.2012 -930.000
Nedleggelse Spildra skole 01.08.2012 -504.000 -1.012.814 -1.012.814 -1.012.814
Økning av elevavgift kulturskole   -10.000 -10.000 -10.000 10.000

Økte utgifter
Tiltak 2012 2013 2014 2015
”Vurdering for læring” m. elevsamtaler 200.000 200.000 200.000 200.000
Valgfag i ungd.skolen 40.000 80.000 120.000 120.000
”Ny Giv” i ungd.skolen 40.000 80.000 80.000 80.000
Anleggsutbygging i henhold til plan 500.000 500.000 500.000 500.000
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Søknad om støtte div. lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.
2 Søknad om økonomisk støtte.
3 Søknad om støtte
4 Søknad om støtte
5 Søknad om penger til klassetur

Rådmannens innstilling

10. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges kr. 2.000,- til klassetur. Øvrige 
søknader avslås pga. manglende midler.

Saksopplysninger

Kommunen har mottatt følgende søknader om støtte:
Drift av støttesenter mot incest Kr. 5.000,-
Tromskomiteen Ikke oppgitt beløp
Care Norge Kr. 5.000,-
Amathea Kr. 2.500,-
10. klasse v/Kvænangen b/u skole Ikke oppgitt beløp

Vurdering

Formannskapets konto for støtte/tilskudd (1.1005.180.4710) har pr. dato innestående kr. 2.000,-
og det faller naturlig at en støtter lokale ”arrangementer” så som klassetur for avgangsklassen 
ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
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Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

Kvænangen kommune
v/ Rådmann
9161 Burfjord

KWENANGa\KC
POSTMUT.,'

Tromsø, 3. oktober 2011

5 OKT 2011
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SLWES
OVERGREP, TROMS (SMISO) Saksbehandler:

Til orientering:

Vi på SMISO kan være den hjelpen de tre gNdng,

EST OG SEKSUELLE

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskelti1bud til de som er berørt av seksuelle
overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne mennikvinner og deres
nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk, og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon,
undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten henvisning fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å
benytte seg av senterets tilbud, samt at vi har ingen ventetid for å få samtaler.

SMISO jobber etter metoden hjelp til selvhjelp. Det er et organisert tilbud der brukeren kan løse sine problemer
ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon. Vi fokuserer på
den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv, og vi tror på et fellesskap som bygger på gjensidig støtte,
solidaritet og vennskap mellom brukerne.

Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre støttesenterets kompetanse og faglige tilbud.
Senteret har fått økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta
kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå sine tjenester. Et godt
samarbeid er alltid til det beste for våre brukere.

I f.jor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 1098 personer. Den store pågangen av
brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 482 enesamtaler i år, mot f:jorårets 527.
Ca. 36 % av de som oppsøker SMISO er menn. Samfunnet har ikke vært klar over i hvilken grad gutter utsettes
for overgrep, og at konsekvensene er like alvorlig som hos jenter. Åpenheten mellom mennene er imponerende,
og de gir mye av sin egen historie for å kunne hjelpe hverandre til å forstå og leve med det som har skjedd.

En forutsetning for senterets eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten, Helse Nord og
kommunene i Troms fylke. Tilskudd fra kommuner og Helse Nord skal dekke 20 % av driften. Disse midlene
utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hver krone vi mottar betyr mye for driften, og det tilbudet som
SMISO gir i Troms.

Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet
senteret holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse.

SMISO vil samtidig benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i året som er gått, og håper på et
fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer. Fortsatt er det mange som trenger oss.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no, for mer informasjon om oss.

SMISO søker Kvænangen kommune om kr. 5.000, - i tilskudd for året 2012.

Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, ta gjerne kontakt på
telefon 77 65 20 44

Med vennlig hilsen

Lene Sivertsen
Daglig leder

Postboks 1231, 9262 TROMSØ -  77 65 20 44
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø

Org.nr. 981 184 297



TROMSKOMITEEN Ç KVÆNANGEN KOMMUNE
AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE POSTMOTTAK

B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen

Telefon 77 63 05 19 '1 7 OKT 2011
111 behanding:

Saksbehandler:

orionteriTroms Fylkeskommu
ng:

radoling:

Kommunene i Troms y e
Narvik Kommune

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
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Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.

Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer enda ikke mener så mye med
nordområdesatsinga og miljøsatsinga at spørsmålet om forlengelse av Nord-Norgebanen
blir prioritert. I Østlandsområdet satses det for tiden milliarder på jernbane. Dette
innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid i Nord. Det er
fattet positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon for
en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse her nord. Det
ser også ut til at sentrale politiske miljøer ikke tar inn over seg det økte transportbehov
som vil komme ved bl.a. åpning av transportkorridoren fra det fjerne Østen til Narvik.

Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommuner bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at det for tiden er trange offentlige budsjetter. Det er imidlertid
ikke de store summene som skal til fra hver kommune for at vi, som gjør arbeidet på
fritid og idealistisk grunnlag, skal kunne drive et betydelig arbeid.
Et bidrag på noen hundre, eller noen tusen kroner, vil kunne ha betydning for hvor
stort trykk vi vil kunne øve overfor sentrale politikere.

Vårt krav er likt med det bl.a Troms Arbeiderparti, Senterpartiet , SV , Kristelig
Folkeparti og andre har vedtatt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen. En
Hovedplan er det beslutningsdokument som må ligge til grunn for videre politisk
behandling.

Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tro i skomiteen v Landsutvalget for Jernbane

leder
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ber 2011

Søknad til etablering av en spare- og lånegruppe i Mali

CARE søker med dette om bidrag til etablering av en spare- og lånegruppe for kvinner i Mali.
Gruppen er en lokal sparebank, som eies og drives av medlemmene selv. Å etablere en ny spare-
og lånegruppe koster kr. 5000,-. Spare- og lånegruppene gir kvinnene en tryggere økonomisk
fremtid og større politisk innflytelse i sine lokalsamfunn.

Fattige i Afrika sør for Sahara har nesten ingen tilgang på grunnleggende banktjenester, selv om
Verdensbanken har påvist at dette er avgjørende for å redusere fattigdom og ulikhet. Gjennom
etablering av spare- og lånegrupper gir CARE fattige kvinner kunnskap i skriving, lesing, regning,
bokføring, forvaltning av penger og investeringsmuligheter. Kvinnene får også opplæring i politiske
systemer og menneskerettigheter. Gruppene gir kvinnene mer innflytelse og en tydeligere stemme i
lokalsamfunnet.

Mange av kvinnene er gründere som tar opp lån for å utvikle egen næringsvirksomhet. Hver gruppe
har mellom 15 og 30 medlemmer. Gruppene gir kvinner muligheter til å skape en bedre fremtid for seg
selv, sin familie og sitt lokalsamfunn.

Dagens spare- og lånegrupper i Afrika har klare paralleller til de norske bygdesparebankene på 1800-
tallet, som var avgjørende for næringsutviklingen på den norske landsbygda. Også disse bankene var
eid av innskyterne selv og gjorde det mulig for bønder å få tilgang til kreditt slik at de fikk modernisert
og utvidet sin virksomhet.

Hjelp oss med å opprette en lokal sparebank
Vi håper at kommunen ønsker å bidra til å hjelpe fattige kvinner i Mali med å opprette en lokal
sparebank. Det hjelper kvinnene ut av ekstrem fattigdom og de vil oppleve å få større verdighet.

Vi ber om 5000 kroner til etablering av en spare- og lånegruppe i Mali. Det dekker veiledning og
oppfølging fra CARE helt til gruppen er selvstendig og kan stå på egne ben. Et bidrag kan gis til vår
innsamlingskonto: 8200.01.40046.

Skulle dere ha noen spørsmål er dere hjertelige velkomne til å ringe oss på telefon 22 99 26 00.

Med vennlig hilsen
CARE Norge

In
Torild Skogsholm
Generalsekretær

CARE Norge Tek +47 22 99 26 00 Internett: www.care.no

Universitetsgt 12 Fax: +47 22 99 26 01 Bankgiro: 8200 01 40046

N-0164 Osto e-mail: care care.no Org. nr: 995 722 186
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Kvænangen kommune

9161 Burfjord
KWENANGEN KOMMUNE

POSTMOTTAK

3 1 OKT 2011

Stiftelsen Amathea
Avd.Troms og Finnmark

Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10

E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

iii behandling:

Saksbehandler:1

iI odernerIng:

GradorIng:

Tromsø,30 oktober 2011

STIFTELSEN AMATHEA - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA
VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette
om kr 2.500,- i driftstilskudd for år 2012.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt
uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 33 års erfaring på dette området. Det er et
lavterskeltilbud som er gratis for brukerne. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2010 ble det gitt
11064 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger
fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF),
fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som
betjenes hverdager 08.00-20.00. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet.
Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea — en rådgivningstjeneste for gravide"forelå  i august 2006.
SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt
veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for
tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av
tilfredshet blant våre brukere.

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle
kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund



Veiledningslene for vi

svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse
og seksualitet. Se nettsiden www.undoqqravid hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt
studiemateriell. Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og
forslag til oppgaver. Det er foreløpig oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er
under arbeid.
I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot
kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer,
graviditetstesting, støtte og veiledning.
Befolkningsmessig er abortforekomsten i de tre nordligste fylkene høyere enn landet for øvrig.

Amathea Troms/Finnmark

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/ Finnmark ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert
personale, og har åpent mandag — fredag kl 0800-1530.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2010

403 konsultasjoner
1 svangerskapskurs og 1 mor-barn gruppe — til sammen 16 brukere og 13 kurs dager.
Undervisning til ungdomsskole, videregående og voksenopplæringen — til sammen 75 elever.
Undervisning til hospitanter/studenter fra Universitetet i Tromsø.
samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:

Tromsø kommunale voldsmottak/Livskrisesenteret, Jordmor i prosjektstilling/gravide i
arbeid v/Tromsø kommune, Jordmorsenteret, Allmennlegeforum og helsesekretærforum.
Tromsø Mottakssenter.
Deltakelse på undervisning sammen med helsepersonale ved Gynekologisk avdeling.
Samarbeidsmøte med Studentrådgivingen og Helsestasjon for studenter-
forsøksprosjektet gratis prevensjon
Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea.

I 2011 har vi hatt nært samarbeid med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svangerskapskurs for
minoritetskvinner.. I Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og Handlingsplan for forebygging av uønsket
svangerskap og abort er Minoritetsgrupper nevnt som en spesielt sårbar gruppe og vi ønsker i høy grad
også å ha fokus på minoritetshelse. Tilbudet har vært i nært samarbeid med det offentlige helsetilbudet.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2010 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets
årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes Inger Pedersen
Direktør Veileder/sykepleier

Vedlegg

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund



Årsrapport2010

wwwamathea.no



Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste' som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

--> samtale underveis og etter fullført svangerskap
samtale før  og  etter abort
tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet
knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

(Stiftelsen Amatheas vedtekter §2)

•

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en helsetjeneste
som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har
til informasjon og veiledning til kvinner og menn med
hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i
Norge som har veiledning overfor kvinner, som har
blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften
finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse-
og omsorgsdepartementet med delfinansering fra de
regionale helseforetakene, fylke og kommunene. Det
fremgår av Regjeringens "Handlingsplan for forebyg-
ging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015" at
Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging
av uønskede svangerskap og abort med et spesielt
fokus på minoritetsgrupper.

De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; infor-
masjon og veiledning til kvinner og menn som står i
en valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeide med
å forebygge uønsket svangerskap og abort har vi et
spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbakg-
runn og deres seksuelle og reproduktive helse.
Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det
har vært prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet.

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2010 13 veiledning-
skontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo
og ledes av direktør Hildegunn Bomnes.

Verdigrunnlag

Visjon:
Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre
egne valg

Motto:
Gravid og usikker? Ditt valg - dine verdier.

Verdi:
Brukerne blir møtt med respekt og anerkjen-
nelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme
respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre
organisasjonen innad.

(StIftelsen Amatheas ved(ekter  §3)

Velledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2010 er det i Stiftelsen Amathea 27 ansatte
fordelt på 21 årsverk. Veilederne har helse/sosialfaglig
høyskoleutdannelse med videreutdanning.
De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledn-



ing hos ekstern psykiater eller psykolog hver 4 -6. uke,

Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonell lovens
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-Iøsning
ble implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den in-
neholder et elektronisk pasientjournalsystem med
felles timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem.
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08-20 alle hverd-
ager er videreført i 2010.

1 1 flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006
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Flertallet av de ansatte var med på n meget ellykket samling på Hvaler i juni 2010.

Med pasienten i fokus
Som et ledd i den faglige kvalitetsikringen var ansatte samlet
i juni på Hvaler.
Et av temaene var Helsepersonelloven sine journalforskrifter.
Oppholdet ble betalt av midler fra gamle AAN, Østfold.

Elisabeth Nygren fra lokalkontoret i Østfold var en strålende
vertinne for vår ansattesamling på Hvaler i juni 2010.

I  2006 startet Stiftelsen Amathea en løpende bruke-
rundersøkelse. Undersøkelsen er formet av seniorforsker
Wenche Jonassen. Resultatene fra brukerundersøkelsen og
evalueringen har vært viktige retningsgivere for organisas-
jonsutviklingsprosessen som fortsatte i 2010.

Statistikk  2
I 2010 ble det gjennomført 11.064 konsultasjoner der 4856
av klientene hadde personlig frammøte. 94% av klientene
var kvinner. 368 av konsultasjonene var parsamtaler3.

Biant nyregistrerte klienter i 2010 kjenner vi alderen til 69%.
Blant disse klientene var 30% i aldersgruppen 21-25 år. 20%
var 16 — 20 år og 17% var mellom 26 og 30 år.

Konsultasjonene 

De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med
samtale på et av Amatheas veiledningskontor:

Personlig frammøte 4856
Telefon 3091
E-post 582
SMS4 2271
Annen kontaktmåte5 264

Totalt 11045

Fra Pasientadministrativt system HsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale



Grupoetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforbere-
dene kurs for enslige gravide. Det ble i 2010 gjennomført
2298 gruppekonsultasjoner for enslige gravide.
De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnets første leveår.
Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er
fødselsforberedende kurs for gravicie asylsøkende og flykt-
ninger der også tolker for flere språk er involvert.

Frivillige 

Noen få kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2010 utgjorde
dette 844 timer med frivillig innsats.Ordningen er i ferd med
å avvikles.

Brukerundersøkelsen 2010
Simon Øverland (Psykolog, PhD) har tilrettelagt for innførin-
gen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk
programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive
resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Øver-
land skriver i oppsummering av rapporten:

Resultater
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene;
33% var mellom 20-24 år og over 15% var mellom 25-29
år. 28% var i aldersgruppen 15-19 år. 20% var i alders-
gruppen over 30 år eller eldre.
81% var fra kvinner og 15% fra menn. 20 skjema manglet
informasjon om kjønn.

Halvparten var ugifte (51%), drøyt en av fem svarte at de
var samboere (21%) og en mindre andel var gifte (6%).
Omtrent 15% svarte at de ikke passet i noen av katego-
riene siden de var kjæreste eller single.

Nesten alle rapporterte at det var satt av nok tid til samtalen
og at de hadde tillit til personen de snakket med. De op-
plevde også gjennomgående at personen de traff hadde god
innsikt i problemene som ble presentert. Svarene som er gitt
gir et klart inntlykk av at samtalene oppleves som å være til
hjelp, og kvinner synes å oppleve dette i enda større grad
enn de mennene som har gitt tilbakemelding. Opplevelsen
av samtalen synes ikke å være avhengig av hvilken alder
brukeren har. Videre ville nær alle anbefale Amathea til an-
dre i liknende situasjoner.

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informas-
jon om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de
blir tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om
å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurder-
ing av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten
med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i under-
søkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 461 kvinner og menn
som har møtt til samtale på et av Amatheas kontor.
Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er adminis-
trert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor
andel av deltagerne som gir tilbakemelding.

Nesten alle (97%) opplevde at det var satt av nok tid til
samtalen og at de i høy grad (78%) eller ganske høy grad
fikk snakket om det som var viktig for dem. 97% svarte
at de fikk tillit til den personen de snakket med "i ganske
høy" eller "i høy grad".

De fleste rapporterte at den personen de snakket med
"i høy grad" (78%) eller "i ganske høy grad" hadde god
innsikt i den type problem som ble presentert.

Hva dreide a se om?

47% hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før
de kontaktet Amathea.
De andre 53% hadde ikke vært i kontakt med annen hel-
setjeneste før de oppsøkte Amathea.
De fleste av disse (samlet 56%) hadde med seg kjæreste,
samboer eller annen nær familie.

Hv r k rn n Am th hv r rn r
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov.
De vanligste svarene var "behov for å snakke med noen",
"ønske om bistand", "ønske om informasjon" og "ønske
om innspill på situasjonen" som alle ble besvart av mel-
lom 33 og 44 prosent av deltagerne.
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Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere
svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 923 svar som
indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere
forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele
52% nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller
fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forhol-
det til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 40% av
samtalene.



Minoritetshelse

PAWA. Fra venstre Benter Adiambo, Amina Mahama, Regina Adahada ( leder PAWA), Christine Mungai,

Neneh Bojang, Safia Abdi Haase (Amathea), Repr fra African Youth og Sara Khazay (NAKMI)

Stiftelsen Amathea har i 2010 videreført satsningen på
primærforebyggende arbeid. Vi har fått videre prosjekt-
midler fra Barne- og Likestillingsdepartementet for å øke
fokus på Regjeringens Handlingsplan mot Kjønnslemles-
telse. Safia Abdi Haase er prosjektleder og tilfører organ-
isasjonen både kulturkompetanse og kompetanse innen
kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt. Stiftelsen
Amathea har videreført samarbeid med Panafrican Wom-
en's Association (PAWA), Nasjonalt Kunnskapssenter om
Vold og Traumatisk stress (NKVTS), African Youth, Nas-
jonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAKMI), og
deltatt i planleggingen og gjennomføringen avAksjonsdag
mot Kjønnslemlestelse i Folkets Hus 27.11.2010. Konfer-
ansen ble meget vellykket. Safia arbeider landsdekkende,
men har fortsatt et spesielt fokus på Østfold. Her er det
igangsatt kvinnegrupper og nettverksbygging mellom mi-
noritetskvinner, samt en rekke integreringstiltak der hun
også inkluderer menn. Stiftelsen Amathea har også sat-

set på kompetanseheving innad i organisasjonen i forhold
til tema minontetshelse for å kunne bidra i dette arbeidet
landsdekkende. Våre lokalkontor arbeider med minoritet-
shelse og søker å ha fokus på de utfordhngene våre nye
landsmenn — og kvinner står i.
Deltagelse på lanseringen av Human Rights framlegg av
rapport om kjønnslemlestelse i de selvstyrte områdene i
nord Irak. Og deltagelse på Globaliseringskonferansen.
Våre lokalkontorer har satsing på lokale prosjekter i det
helsefremmende arbeide innen minoritetshelse.

I sitt arbeid med kvinner med minoritetsbakgrunn har direk-
tøren i 2010 har deltatt på en studie-og nettverksbyggende
tur med SCHILO, Norge til Kenya med spesielt fokus på
Masaijenter og -kvinners utfordring. Keddy Wanjiru Much-
ene og Emily Tingese Lewantai, SCHILO, Kenya kom på
gjenvisitt og hadde innlegg på Aksjonsdagen mot Kjønns-
lemlestelse 27.11.2010

På aksjonsdagen mot kjønnslemlestelse ble vi vist Somalisk og Eritreisk kaffetradisjon. På bildet ser vi Sara Khazay, Safia
Y.Abdi Haase, Melete Teweldeberhan og Fereweini Berhe.



Safia besøkte Stortinget med deler av det somaliske nett-
verket fra Østfold. Statsministeren Jens Stoltenberg hilste
på en større gruppe med somaliske menn

Inger ke Mørch Jonassen, Skien har i samarbeide med
ulike etater gjennomført en pilotstudie med jenter og kvin-
ner med  somalisk bakgrunn med fokus  på kropp,  seksuali-
tet og helse.

Nye sosiale media
Charlotte Andersen
arbeider med de nye
sosiale mediene og
utadrettet mot
målgruppene. Her
møter hun Berhane
Ras-Work, leder av The
Inter-African Committee
on Traditional Practies
Affecting the Health of
Women, under
markeringen av
Kvinnefrontens 30-års
jubileum.



Forskning og fagutvikling

Som ledd i Stiftelsens bidrag til forskning
og fagutvikling har Marianne Kjelsviks Mas-
tergrad i helsefag ved Universitet i Bergen
med tittel:Å  ha valget og selvta avgjørelsen.
Kvinnens opplevelse av beslutningsproses-
sen ved usikkerhet knyttet til å fullføre eller
avbryte en graviditet i første trimester. En
kvalitativ fenomenologisk studie.  Hun ble
invitert til universitetet i Seattle, USA 4.- 8.
august med innlegg  International Human
Science Research Conference  (IHSRC)
med tittelen: Pregnant and ambivalent-How
to make the Right decision.
Hun fikk publisert i Caring Sciences ar-
tikkelen;  "First-time pregnant womens ex-
perience of the decisionmaking process
related to completing or terminating preg-
nancy- phenomenological study"

Flere av veilederne er i gang med videreut-
danning med relevante videreutdanninger
der flere har tatt mastergrad.

Sør-asiatiske kvinner

How make
the tight decision

k~Ad4
,*>

Marianne Kjelsvik hadde en poster på konferansen til F.I.A.P.A.C.
"Achieving excellence in abortion care "22-23.oktober i Sevilla, Spania
der hun deltok sammen med direktør Hildegunn Bomnes.

Safia Y. Abdi Haase tok sin master i "International Social Welfare and
Health policy; Bonding and Bridging".
A case study of four Somali women's organizations in Norway, Oslo.
Their roles, activities and collaborations existing between them.

Stiftelsen Amathea ser fram til å få økt
kunnskap om Asiatiske kvinner.
Helsedirektoratet finansierer dr. Asma
Abedin sin forskning på  Kunnskap, hold-
ninger og praksis (KAP)  om familieplanleg-
ging blant sør-asiatiske kvinner i Oslo, der
professor dr.med. Babil Stray Pedersen er
veileder.

Det faglige samarbeidet
mellom våre lokalkontor
betyr mye for arbeidsmiljøet.
Fra vestre Inger Ase Mørck
Jonassen, Telemark og Lizie
Reiersen fra Vestfold.



I februar 2009 ble filmen og undervisningsopplegget  Et vanskelig valg  fer-
digstilt og sendt ut til alle Amatheakontorene. Filmens målsetting er å øke
kunnskapen om bruk av prevensjon og forebygge uplanlagt graviditet. Den
er rettet mot elever i 10. klasse og første klasse på videregående skole.
Filmen er også vist på informasjonsmøter for helsesøstre og andre samar-
beidspartnere.
Våre veiledere har i 2010 samlet erfaringer fra det nye undervisningsopp-
legget. Totalt har 4294 elever og studenter fått undervisning.

KRAFT  forum for
Kvinnehelse,
Reproduksjon,
Abort,
Forebygging og
Teoretiske innsikter

Tone Aase på vårt lokal-
kontor i Hordaland er
aktiv i det å drifte KRAFT i
et samarbeid med Bergen
kommune, Høgskolen
i Bergen og Medisiner-
studentenes seksualop-
plysning med månedlige
temamøter.
Bergen kommune bidrar
økonomisk til å finansiere
vårt lokalkontor i Horda-
land.
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Styrets årsberetning 2010
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetil-
bud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbu-
det oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning
med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
over statsbudsjettet.  I  Regjeringens Handlingsplan "Fore-

bygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 —

strategier for bedre seksuell helse" framgår det at Stiftelsen
Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

Styrets arbeid
Det er i 2010 avholdt 3 styremøter og behandlet 20 saker.
I 2010 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte. Den
første samlingen ble avholdt i forbindelse med Rådsmøte i
juni.
Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte
innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse,
også innbefattet arbeide mot kjønnslemlestelse. I samar-

beide med andre organisasjoner var Amathea med på mark-
eringsdag med seminar mot vold mot kvinner der gjester fra
Afrika bidro.
Styret har behandlet strategisk plan for Stiftelsen Amathea
2011-2015.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virk-
somheten.

Sykefraværet i 2010 var på 9,9%.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har
sammenheng med virksomhetens art.

Oslo, 21. mars 2011
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Styret for Stiftelsen Amathea; Samale Adan Mahammednd, John Eivind Jensen, Maria B. Kvinge
og Lars Bjømstad. RigmorA. Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Resultatregnskap 2010

INNTEKTER
Note

1




2010




2009

Tilskudd fra stat




15 465 000 14 985 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak




1 582 500 1 638 300
Tilskudd fra kommuner




1 625 234 1 556 406
Private gaver og andre inntekter




1 082 533




953 252
Annen driftsinntekt




195 230




211 780
Sum inntekter




19 950 497 19 344 738

DRIFTSKOSTNADER 1





Lønnskostnad 2 11 908 516 11 138 603
Avskrivninger 3




130 243




278 129
Husleie, strøm




2 939 742 3 303 144
Inventar og utstyr




1 800 389 1 470 775
Honorarer 2




580 205




730 545
Kontorrekvisita




150 467




98 999
Medisinsk forbruksvare




15 932




34 151
Møter, telefon, porto




587 678




591 986
Kurs og reiser




736 342




517 662
Annonser, informasjon




242 106




163 958
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader




209 676




146 847
Sum kostnader




19 301 296 18 474 799

DRIFTSRESULTAT




649 201




869 939

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER







Renteinntekt




101 148




88 835
Renteutgift




-63 167




-62 439
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader




37 981




26 396

ORDINÆRT RESULTAT




687 182




896 335

ÅRSRESULTAT




687 182




896 335

OVERFØRINGER







Overført annen egenkapital




687 182




896 335
Sum overføringer




687 182




896 335



Balanse pr. 31.12.10
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg
Depositum husleie
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum total egenkapital

GJELD
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum total gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note 31.12.2010 31.12.2009

3




634 041




764 284




634 041




764 284

6




13 260




13 786
4




878 829




904 462




892 089




918 248




1 526 130 1 682 532

1




55 140




165 552




55 140




165 552

4 5 131 838 3 968 974




5 186 978 4 134 526




6 713 108 5 817 058




50 000




50 000




50 000




50 000




3 610 837 2 923 655




3 610 837 2 923 655

5 3 660 837 2 973 655




612 146




645 195




786 202




868 392
6




11 062




10 044




1 642 861 1 319 772




2 440 125 2 198 208




3 052 271 2 843 493




6 713 108 5 817 058

Oslo, 21.3.2011
I styret for STIFTELSEN AMATHEA

Samale Adan Mahammed
styremedlem

i ind Jensen
st releder

4 "Nakil°
Hilcigunn Bomnes

direktør

dfr 1 tifY"
Lars jørnstad
sty medlem

Maria B. Kvinge\J
styremedlem

mor Andersen Eide
nestleder

a etc I «1fr011 -



Noter til regnskapet
N 1 — n k rin i r

Generelt
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmilder er lavere enn
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har ikke rett til MVA-kompensasjon.

Inntekter
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd og private pengegaver. Inntektene regnskaps-
føres når de er opptjent, altså når stiftelsen har en juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at den
vil bli mottatt, og den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Kostnader
Kostnader sammenstilles med utgangspunkt i aktivitetene som medfører forbruk av midlene, og regnskaps-
føres når aktivitetene utføres. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og utførte aktiv-
iteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessig kriterier.

Pensjoner
lnnskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Arets innskudd til pensjonsordningen kost-
nadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å ha tjen-
estepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller
kravene i denne loven. Ordningen omfatter 30 ansatte,

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Av-
setning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Noter til regnskapet
o 2—Lnnk nadr n I na d "r1

Lønnskostnader




2010




2009
Lønninger 8 294 064 8 146 796
Arbeidsgiveravgift 1 374 361 1 285 585
Pensjonskostnader 1 864 275 1 512 671
Periodiserte pensjonskostnader




66 254




Arbeidsgiveravgift av periodiserte pensjonskostnader




9 342




Andre ytelser




300 220




193 551
Sum 11 908 516 11 138 603

Gjennomsnittlig antall ansatte




27




27
Antall årsverk




21




22

Ytelser til ledende personer





Lønn direktør




695 885




634 918
Pensjonskostnader direktør




12 720




12 174
Andre ytelser direktør




7 011




6 879
Styrehonorarer




52 600




59 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2010 kr 68 750 inkl. mva
og kr 4 375 inkl. mva for særattestasjoner.

N — D i mi Ir






BygningerInventar




EDB




Sum
Anskaffelseskost 1.1.10704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Tilgang i året00




0





Avgang i året00




0





Anskaffelseskost 31.12.704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12.84 240566 536 1 181 617 1 832 393
Balanseført verdi 31.12.619 76014 281




0




634 041

Årets avskrivninger14 080116 163




0




130 243
Økonomisk levetid50 år5 - 7 år




3 år





Avskrivningssats2%15-20%




33%





Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk:




431 364





Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer: 	




767 100





Stiftelses- Annen

	

kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.10 50 000 2 923 655 2 973 655
Årets resultat




0




687 182




687 182
Egenkapital 31.12.10 50 000 3 
610 837 3 660 837

ninv

Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er  11 062, - .

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.



Revisors beretning 2010

Deloitte.
Ksrenslyst ,1 1
k,ltb-jcs. 357 'f,kft-,;
40-02 3

Tel 723 2'st3 ts3

FaA *47 23 27 90 01

Tii atyrat i Stiftelsen Amathea

REVISORS BERETNING

Uttalelse om irsregnskapet

Vi hor revidert årsregnskapet for Siinelsen Antothem som består av balanse per 31, desember 2010. nmultatregnskap som viser et
overskudd på kr 487.182 for regitskapsåret avslottet per denne datocn, og en beskrivelse av vesenthge anvesufte regpskapsjulnsipper
og andre nmeopplysningcr.

Styret og dagltg leders anslwrjOr drsregoskapex

Stynn og daglig leder er ansvarlig for 4 utarbeide årsregnskapet og for at det gir et renvieende bilde samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskupsskikk i Now. og for slik intern kontroll som styret og daglig kder linner nodvendig for å muliggjøre
utarbeidelsers av el årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. verken som følge av misligheter eller feil_

Revisrx-s o,~-cr og plsrde,

Vår oppgave cr 4 gi tettrykk for cn mening ont deile årstegnskapcx p4 bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen
samsvar mcd lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,. berundcr International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planteggerog gleanornforer revisjonen for 4 oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholdor vesentlig feihnformasjon.

En revisjon innebxrer toforelse av handlinger for å innhente revisjønsbevis for belopent og opplysningene i årsiegnskapet. De
valgte handlingene avhenger av revieors skjønn, herunder vurderingm av risikoene for at årsregnskapel innelsolder vesentlig
kilinformasjon, enten det skyldes mistightter efter fil Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kommilen som

er rekvant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvistode bilde. Formålm er å uttonne revisjonshandlinger som
cr hensiktsmessige etter ormetendighetene, men ikke for 4 gi uttrykk for en nscning om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
En revisjon omfatter også en vurdering av om de aovendte Trgn$kapprinsippene ar hensikiammige ogom resnakapstatimatenc

utarbeidet av kdelson cr rimefige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregoskapet.

Ener vår oppratning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som gronntag for vår konklusjots

Kooklusjon

Errer eår mefting er årsregriskrtael avIdtt i Sarnsvar frled ktv og forskrifter og gir ei reuvistande bildene dett finansielle st illirigen til
Sliftelsen Antathea per 31, desember 2010  og  av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapiskikk i Norge.

Uttaklat om avrigc forkold

Kranklusfon om årstwerm"gela

Basert på vår revisjon av åraTegnskapet som beskrevet evenfor, mencr vi ti opplystingene i ksberetningen orn ksregoskapet og
formsemingen orn fortsatt strift er 1 samsvar med lov og forskrifter og at opplysoingene er konsistent mod åraregnskapet,

Kookhajon P111regIstrering og dokontentasjon
Basert pa vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til
intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (1SAE) 3000 «Auestasjonsoppdntg som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av
historisk finansiell informasjon», merter vi at tedelsen har oppfylt sin plikt til å sorge for ordentlig og oversiktlig rogistrering og
dokurnentasjon av stiftelsons regnskapsopplysninger i mmsvar med lov og god bokforingaskikk i Norge.

Konklusjon om utdolinger ogforvahning

Basert på vir revisjon av årsregnskapct som bkrevet ovenfor, og konUollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
intemasjonal standard for aucsmsjonsoppdrag(ISAE) 3000 sAttestusjonsoppdrag smn ikke cr revisjon eller begreaset reviajon av
historisk finansiell informasjona, mener vi stifIcIsen er forvaltet og mdelinger er foretart I samsvar med lov, stiftelscas formal og
vcdtektene for ovrig.

Osks, 21_ mars 2011

cut".

Grete Elgåen
statsautorisert revisor

[1,,kelfic rdeft to D•err),17t, "Nxise rraurn~, Swerx Vrns,r, avulro ,"rnw'r cl
ptgr,5OPJ,S55 and ro,"-~t

re, cesawl orvr$qSen Çt en I.ni 5-v1117,3 vi Dnrott” lauche

Tofire.-~ s,Wer Prrt,,t« ivrn

kkrrburvi t5,1434-ro Toucb.

Fk.prr0r.f..4

cx; v llsr21t 7.29



gcier:.:Bkippergt.21, 4611:Kristiensand

Buskarud:  Nedre Storgt, ,16 3016 bi:arri en

Hedmark/Qoptafid:  Parkgt, 31,..2317.Hamar

OrdaiandlSogn og_Fjordane:,  Strandgt.6, 5013 Bergen

og  Romsdal: 60L17Ålesund

o laod:'Sjogt.3,•80Q6  BOdø

Oslo/Akershus:  Pilestredet Park 7,.-0176Oslo

aland•  Stavanger Storsent (,-Arkaden, Klubbgt.5;4013-Stavanger

ekmark: Rådhusgt. 2; '3724 Skien;,:

rorns/FinnMark: Stortorget 2, 9008 Trornsø

Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheirn

Vesifold: St. Olavsgt. 22, 3112 TønSberg

Østfold: Hancobygget, Giemmengt. 6, 1608 Fredrikstad-

elles telefonnummer.

wwW„amatheano
pot@amåthea.no



Søknad om penger til klassetur
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FRA:

Kvænangen barne og ungdomsskole

10.Klasse

9161 Burfjord

Burfjord 28.10.2011

ÇJ KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTiK

3 1 OKT 2011

Til behandling:

Saksbehandlec

-ni onenteting:

Gradering:

Søknad om penger til klassetur
Vi søker om støtte til 18 personer for å dra på klassetur med de Hvite Busser.

De hvite busser er en reise til Polen, Krakow og andre plasser som tilhører turen. På de hvite

busser lærer vi om andre verdenskrig, jødeutryddelse og nazismen. Vi ønsker også å besøke

museum.

Denne reisen vil koste 89 100 kr for 18 personer, 15 av dem er elever og 3 voksne. Vi søker

om penger til klasseturen fra dere.

Link til de Hvite busser: htt : www.hvitebusser.no

Vi håper på en positiv behandling av vår søknad

Med vennlig hilsen

10. Klasse KVBU

Eivrm
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Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kafe E6

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 30/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-66 39132/2011 U63 24.10.2011

Ambulerende skjenkebevilling, kommunalt julebord på Kvænangen 
Flerbrukshus den 10.12.11.

Kafè E6 gis herved tillatelse til å benytte kommunens ambulerende skjenkebevilling til kommunalt 
julebord på Kvænangen Flerbrukshus den 10.12.11.

Vi gjør oppmerksom på at bevillingen bare gjelder såkalt ”sluttet selskap”. Om betydningen av dette 
begrepet uttaler Sosialdepartementet i rundskriv I-6/98: ”Med sluttet selskap menes at det allerede, og før 
skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i 
et bestemt lokale på skjenkestedet, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum, o.s.v. Slike bevillinger 
gis vanligvis til selskapslokaler. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet krets av personer der 
utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Deltakerne må ha en eller annen 
tilknytning til den eller dem som inviteres til selskapet og til hverandre. Det er ikke tilstrekkelig at man før 
skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenfra, 
ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset eller arrangementet i innbydelsen 
eller i et avertissement er betegnet som sluttet selskap. Klubber o l med begrenset medlemskap regnes ikke 
i seg selv som sluttet selskap.” Ut fra denne forståelse av begrepet, vil således ikke vanlige medlemsmøter 
i en forening oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

Skjenkestyrer er Sigbjørn Johnsen.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Mariann Larsen
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 29/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-59 38617/2011 U63 19.10.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning Badderen grendehus den 29.10.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til PUB på Badderen grendehus
den 29.10.11. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det 
ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til PUB på Badderen grendehus den 29.10.11. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Berit Bjørnholdt med Mariann Larsen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).
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