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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1342 -1

Arkiv: 064

Saksbehandler:  Jim Magne Harr Hansen

Dato:                 12.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/9 Kvænangen Formannskap 20.03.2012

IT-havari

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

VEDRØRENDE  DATAHAVARI I 1. KVARTAL 2012. 

Situasjon :  Datautstyret som betjenes lokalt i Kvænangen kommune er eldre utstyr.
                   Trådløs kontroller som betjener alt av trådløst nettverk i kommunen har vært 
                   meget ustabil etter havari på kjøleanlegget i Juli 2011. 
                   Det ble anmodet om midler på budsjettet for 2012, til utskifting av denne. 
                  Formannskapet fant dessverre ikke å kunne avsette midler til dette innkjøpet på 
                   Budsjettet for 2012. Det ble anmodet om ca. 60.000.-
          
          
Midlertidig tiltak
                   Datasikkerhetsbrudd direkte tilknyttet denne kontrolleren i Februar måned ved 
                    At elever fikk tilgang til administrasjonsnettet.  Tiltaket som ble gjort i denne 
                   forbindelse, var en midlertidig reparasjon som ikke er tilfredsstillende for videre
                   drift.
      
              



Varig tiltak
                    Som nødvendig varig tiltak, måtte vi gå til investering av en ny kontroller.    
                    Tilbudet på kontrolleren fra fjoråret, eksisterte ikke lengre, slik at ny kontroller
                    Kostet 72.000.- + moms. Kontroller er mottatt, men ikke satt i drift.  
      
          
Havari på kommunens datanett  den 09.03.2012 
                     Akutt avviksmelding ble mottatt av IT-sjef fra kommunelegen lørdag den 
                     10.03.2012. Jeg måttet av bryte familiens helgetur til Målselv, og returnere
                      til Kvænangen samme kveld, for å begynne  feilsøkning og reparasjon. 
                      Rådmannen  ble samme kveld orientert om situasjonen. I tillegg til IT-sjefens 
                      arbeid lørdag og søndag, ble konsulent Jan R. Karlsen innkalt på Søndag. 

Havari på følgende utstyr
                     En server kollapset fullstendig. Denne serveren er midlertidig reparert ved bruk’
                     av reservedeler fra andre eldre sørvere. Det kan ikke gis noen garantier på 
                     driftstilstanden.
                     
                      En switch (nettverksutstyr) kollapset i tillegg. Denne har hatt havari før (2011).
                      Denne ble reparert da, og vi antok at denne var i orden. Det viste eg dessverre 
                      At den har en uopprettelig feil.  (se investering)
                      

Årsak til havariet
                     It-sjefen er av den sikre oppfatning at havariet knyttes til havariet på kjøle-
                      Anlegget sommeren 2011. I den situasjonen ble Rådmann muntlig informert om
                      at vi mest sannsynlig ville få etterskader.   

  

Fremtidig situasjon
                      Til orientering må vi dessverre påregne fremtidige skader/havarier på grunn av
                      at vi enda ikke har skiftet ut nødvendig utstyr.  

                      

Investering / tiltak 

Det er umiddelbart behov for midler til innkjøp av ny switch, til en ca. kostnad av 
kr. 30.000.- + moms.

I tillegg må det bevilges midler til innkjøpt kontroller med kr. 72.000.- + moms



Det er ytterligere behov for eksterne tjenester til bistand ved installasjon av 
innkjøpt trådløs kontroller. Det er vanskelig å angi sum, da slike tjenester er betalt 
med pris pr. time mellom kr. 1000 - 2000 . 

Serveren til ca. 100.000. vil bli forsøkt holdt i drift for året 2012. Denne, + annet 
utstyr må prioriteres for budsjettåret 2013. Dette kommer vil tilbake til ved 
budsjettering for 2013.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/767 -6

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 28.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/10 Kvænangen Formannskap 20.03.2012

Søknad om støtte

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad
2 Søknad
3 Søknad
4 Søknad

Rådmannens innstilling

Alle søknader avslås.

Saksopplysninger

Vi har mottatt følgende forespørsler om støtte:

RIO Inntil kr. 10.000,-
Støttesenter mot incest Kr. 5.000,-
Jernrosen Kr. 10.000,-
Kreftforeningen Kr. 1,- pr. innbygger

Vurdering



Ordføreren i kommune
som angitt i e-post adresse

Fagerstrand, 24.01.2012

VEDR: JERNROSEN MINNEMONUMENT 22 JULI 2011 — FULLFØRING OG OPPSETNING

Den 22. juli 2011 er en dag som alltid vil stå i norsk historie som en dag fylt av sjokk, smerte og
dypt savn, men etter 22. juli har det skjedd mye!
Vi fikk et rosehav i Norge som viste oss selv og verden at vi har samhold og styrke i Norge når det
er påkrevd. Det ga oss selv og verden en visshet om - at vold kan møtes med kjærlighet, symbolisert
ved rosehavet på alle plasser og gater hvor det uttrykker mer samlende enn splittet av trusler og vold.

Smedene Tone Mørk Karlsrud og Tobbe Malm ønsket å gjøre noe med dette uttrykket og frem vokste
ideen om den evige rosen — Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011. De ønsket å skape et monument,
en klode fylt med roser som er smidd av alle verdens smeder.
De opprettet en Facebook side om hendelsen, 22.juli og presenterte deres ide om en evig rose til minne
om ofrene. Straks kom det signaler fra smedfamilien verden over - dette vil vi være med på !

Det er til d.d mottatt 265 roser som er sendt fra 15 land utenom Norge og vi har informasjon om smeder,
smedstudenter og kunstnere verden rundt som lager roser for å sende til Norge.
Dette er et minnesmerke som vokser og vokser slik rosehavet i Oslo og i Norge for øvrig vokste.
Det er et minnesmerke som ingen har bestilt, det er kun solidaritet og kjærlighet og støtte til pårørende
og overlevende fra hele Norge/verden som ligger bak.

Pårørende til alle ofre og AUF-ere i Norge får også mulighet til å lage jernroser til minne om sine barn eller en
kjær som de har mistet. Jernrosene får initialene til den som har laget den og blir en del av minnemonumentet.

Det gjenstår nå gjennomføring av rosesmiing fra pårørende/overlevende samt utførelse av ldode med
stamme for minnemonumentet plassert på granittsokkel. Se modellfoto på vår webside.
Jernrosen Minnemonument 22.juli 2011 har behov for økonomisk støtte til dette. Alle økonomiske gaver gir
automask medlemskap i henhold til vedtektene.

For Privatpersoner som gir NOK 2.000 og Bedrifter/Organisasjoner som gir NOK 10.000, vil
Tone og Tobbe lage en jernrose til giverne som kvittering for gaven. Rosene er signerte og nummererte.

KOMMUNEN HAR HER ANLEDNING TLL Å STØTTE ET MINNEMONUMENT, VERDEN ALDRI
FØR HAR SETT — LAGET AV PÅRØRENDE, AV OFRE OG AV SMEDER VERDEN OVER.

For detaljert informasjon om prosjektet Jernrosen — se vår webside; www.jernrosen.no  
Jernrosen er en navhengig forening, etablert for kun å utføre et monument til minne om ofrene
etter 22. juli tragedien.

For eventuelle spørsmål — ta kontakt med et av styremedlemmene, se nedenfor.

Med vennlig hilsen

Vigdis C. Madssen Arvid F. Janzon
på vegne av styret

000000000

Organisasjons nr: 997 711 386
Bank konto nr: 6242.05.60279 Styret i JERNROSEN Minnemonument 22. Juli 2011:

Torbjørn MalmMarkallen 86 C 1363 Høvik Mobil: 482 37 221
Tone Mørk Karlsrud , Kranveien 37 0684 Oslo Mobil: 950 59 215
Vigdis C. Madsen,Eidsåsen 17 — Pb. 158 5751 Odda Mobil: 920 25 346
Arvid F. Janzon,Fagerstrandbakken 30 1454 Fagerstrand Mobil: 900 26 760
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Kreft
foreningenuN 2312

Saksb. '-,'cic :

T11 oriente,ng.

Gradering:

Ordfører/Rådmann Oslo, 4. januar 2012

<
kreftforeningen.no

Alle kan bidra til å kurere kreft, støtt Krafttak mot kreft 2012

Vi utfordrer kommunene i Norge til å bidra med  1 krone per innbygger  til Krafttak mot kreft,

Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. På den måten gir dere et viktig bidrag til forskning

på kreftformer som få overlever og som det foreløpig ikke finnes noen effektiv behandling

for.

Omfattende kreftforskning og behandling over mange år har ført til at 2 av 3 kreftrammede

nå overlever. Det er imidlertid store forskjeller i overlevelse, avhengig av kreftform.

Mens noen kreftformer har rundt 90 % overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av

skalaen. Her finner vi bl.a. kreft i lunger, spiserør og bukspyttkjertel. De tre kreftformene tar
nesten 3000 liv i Norge - hvert år. Nå er det på tide å styrke kreftforskningen innenfor disse

områdene.

Resultatet av innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft 2011 var 16 millioner kroner. Det var

rekord både når det gjaldt beløpet som kom inn på bøssene og engasjement for kreftsaken i

befolkningen.  I  Krafttak mot kreft 2012 håper vi å toppe beløpet og engasjementet nok en

gang, og det kan din kommune være med på!

Jo mer vi forsker i dag, jo flere vil overleve kreft i fremtiden.

Blir dere med på krafttaket? Bidrag bes innbetalt til; Krafttak mot kreft 2012,
Kreftforeningen, Postboks 4, 0101 OSLO, konto nr. 1503.07.66056.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Morten Wien

Aksjonsleder
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Rus m isb ru ke rn es
Interesseorganisasjon

Kvænangen kommune
Burfjord
9161 BURFJORD

KVÆNIANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

1 6 NOV 2011
Til behandling:

Saksbehandler:

Til orientering:

Gradering:

Oslo, 14. november 2011

Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Svaradresse/-poststed: Postboks 6609 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Organisasjonsnummer: 983 096 077
Hovedkontor: Kongens gate 2, 0153 Oslo
Kontaktperson: Jon Storaas 99 26 10 78
Overføring av tilskudd: Kontonummer 1503 01 43253
E-post: jon.storaas@rio.no
Hjemmeside: www.rio.no 


Søknad om tilskudd for 2012 - støtte med inntil kr 10.000,-

Det søkes støtte til:
Brukermedvirkning

Målgruppe: Rusavhengige og tidligere rusavhengige i alle kategorier uansett ståsted, livsfase
og alder. Med rusavhengige mener vi alle som har vært eller er avhengig av rusmidler, illegale
og legale.

Formål og målsetting til organisasjonen
Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta
rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester
på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan
og aktivitet, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål.



Medlemmer
RIO ønsker ikke å registrere inaktive medlemmer, og de fleste av de vi representerer vil heller
ikke stå på noen liste. RIO jobber likevel for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige
uavhengig av ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta i mot
de som trenger hjelp.

Hva gjør vi i RIO og hva kan vi tilby?
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er etablert og drevet av tidligere rusavhengige og har
ca. 80 representanter. I RIO er alle ansvarlige for egen utvikling og alle er engasjert i konkrete
temaer som angår rusavhengige.

RIO er en politisk aktør, men partipolitisk nøytral. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater
og fagfolk i, etter vår mening, riktig retning. Det er de aktive i RIO som til en hver tid
bestemmer hva som er riktig retning gjennom egne erfaringer og ved å sette seg inn i den
faglige, byråkratiske og politiske verden.

Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle
fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn,
fylkeskommuner, kommunepolitikere, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere og
pårørende uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i
spesialisthelsetjenesten og er høringsinstans for stat og kommuner.

RIOs hovedfokus gjennom 15 år har vært oppfølging og integrering etter ulike typer
behandling. Vi ser individuell plan som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har
snakket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell
plan er at brukeren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. Individuell plan er et
samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og
begrensninger i fellesskap.

RIO møter årlig ca. 5000 brukere gjennom egen nettverkskafe, Idrett MOT Rus og besøk på
ulike behandlingsinstitusjoner. Vi bistår individuelle brukere i møte med systemet, for
eksempel gjennom å delta i ansvarsgrupper.

Idrett MOT Rus er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert over hele landet for
13. gang i september 2011. Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak i et samarbeid
mellom RIO, lokal idrett og ulike institusjoner.

Vi viderefører våre brukerstyrte tiltak innenfor cannabisproblematikk, boligsosialt arbeid,
nettverkskafeer og likemannsarbeid/selvhjelpsgrupper.

RIO vil fortsette å påvirke politisk og faglig både sentralt og lokalt. Dette øker også
kompetansen til den enkelte i RIO. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være
en sterk pådriver i forhold til den endringen vi mener er den beste for både fagfeltet og den
enkelte rusavhengige.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen
etter brukermedvirkning i alle sammenhenger.



Hva kan RIO gjøre i deres kommune?
Statlige føringer gjør det klart at organisert brukermedvirkning skal være en likeverdig part i
utviklingen av tjenester. Det er derfor viktig å ta brukermedvirkning på alvor.
RIOs viktigste oppgave er å ha et kritisk blikk på de tjenestene som angår rusavhengige.

RIO er en landsdekkende organisasjon til tross for at det ikke bor representanter i alle
kommuner. Vi er organisert på en måte som gjØT at alle aktive representanter i RIO jobber
over hele landet og på alle nivåer. Denne måten å arbeide på gjør at hver representant utvikler
en bredere og mer helhetlig forståelse av rusfeltet generelt.

For oversikt over RIOs aktiviteter, se Årsrapport 2010 på www.rio.no.

Med vennlig hilsen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Jon Storaas
Daglig leder

Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon

Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo



SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE
OVERGREP, TROMS (SMISO)

Vi på SMISO kan were den hjelpen de trenger.

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle
overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Ideologien vår er å være et "fristed", mest mulig lik et hjem. Tilbudet er
til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner 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.

Vår målsetting er å gi hjelp og støtte til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende i
deres arbeid fram til et bedre liv. SMISO ønsker å bekjempe incest ved og påvirke til forandring av de faktorer i
samfunnet, som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn. Synliggjøre og drive forebyggende
arbeid, og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.

Vår jobb er å påvirke samfunnet til å ha riktig og rett dimensjonert behandlingstilbud til incestutsatte. Mulighet
for påvirkning ligger blant annet i foredrag, undervisning og opplysning. Vi driver et selvhjelpssenter, som tilbyr
et aktivt miljø, støtte og rådgivning. Vi gir den incestutsatte støtte til å gjennomarbeide overgrepene, og bli klar
over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar.

Året 2010 står igjen som er svært travelt år for SMISO. Det har vært et år hvor senteret har mottatt stor pågang
fra brukere og hjelpeapparat. 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.

I fjor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 929 personer. Den store pågangen av
brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 406 enesamtaler i år, mot fjorårets 527.
34,6 % 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.

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.
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

AV\A ‘ 1\r5V,.. €(1-1~

Lene ivertsen
Daglig leder

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

Org.nr. 981 184 297

M10\ii
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

Kvænangen kommune
v/ Rådmann
9161 Burfjord

STØTTESEWER MOT I NOEST I TROMS

Tromsø, 23. januar 2012



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1299 -2

Arkiv: 035

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 12.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/11 Kvænangen Formannskap 20.03.2012

Kvænangen kommunestyre

IKT samarbeid

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Saker til formannskapet: IKT-samarbeid. 
2 Utgifter

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering

Saksopplysninger

Kvænangen kommune inngår i interkommunalt samarbeid om IKT. Kåfjord kommune har 
vertskapsrollen og ansvar for datasenteret som er under oppbygging. Skjervøy har hatt ansvar 
for fakturering av programvare. Det er et mål at alt ansvar skal samles i en vertskapskommune.
De enkelte IT ansatte bidrar hver for seg innenfor sine kunnskapsområder.
Kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommuner inngår 
i samarbeidet. Lyngen deltar på deler av samarbeidet.

Kostnader fordeles slik 40/60, der 40 % er fast delt på antall deltakere og 60% fordeles etter 
folketall.

Datasenteret har ansvar for dataprogrammer, fagsystemer og datalagring innenfor alle områder 
så nær som legekontor og elever i skolen. Rådmannsutvalget drøfter budsjettframlegg for felles 
IKT tjenester. Dette har imidlertid svakheter ved at budsjettene har vært svakt fundert politisk i 
enkelte kommuner, noe som trolig skyldes at det ikke har vært vedtatt et overordnet 
investeringsbudsjett for enheten i alle kommuner som inngår i samarbeidet.



Kvænangen kommune brukte kr. 396 888 i 2011 og 421 220 i 2010. Begge år ble budsjett 
overskredet på bakgrunn av innføring av Ephorte (realinvestering i utstyr), Agresso (timer per 
ansatt). Det eksisterer ikke timelister for tidbruk per ITansatt i hver kommune. Tidsbruk er en 
egenandel i den enkelte kommune. Kun unntaksvis har enkeltkommuner mottatt refusjon fra 
fellesskapet.

Vurdering

Datasenteret er en nødvendig enhet for effektiv datadrift. Økonomistyring av datasenteret har 
forbedringspotensiale regionalt.



Tryggve Enoksen, Løkvik
9162 Sørstraumen

Tlf. 77769660/mob 99760139
E-post: tryggve@lokvik.com

Løkvik 24/1 -12
Til
Kvænangen formannskap
v/ordfører Jan Helge Jensen.

Saker til formannska .

Viser til telefonsamtale. Jeg ønsker at følgende saker blir satt opp på sakskartet i
førstkommende formannskap.

0 føl in av buds'ettvedtak: IKT-samarbeidet i Nord-Troms
I budsjettet for 2012 blei det vedtatt å gå gjennom enhetene med tanke på å gjøre ytterligere
innsparinger, - enten ved å øke inntjeninga (prosjektmidler, brukerbetaling etc.), samordne
tjenester eller rett og slett se kritisk på pengebruken ved enheten.
Jeg ønsker at vi i neste møte for en oversikt over kostnadene for IKT-samarbeidet i Nord-
Troms. Her må vi få en oversikt over investeringene for de 2 siste år samt hvordan disse
utgiftene er fordelt mellom kommunene. Videre ønsker jeg en oversikt over bemanningen til
IKT i samarbeidskommunene og hvordan bemanningsutgiftene er fordelt mellom
kommunene. Jeg ønsker at saken også legges fram for kommunestyret.
I tillegg ønsker jeg at formannskapet gjør vedtak om hvilke enheter som skal tas opp i
påfølgende formannskapsmøter.

Bokførin av refus'on s ke en er.
Undertegnede ønsker også en redgjørelse om hvordan refusjon for sykepenger føres i
kommunens regnskap.

Håper at dette kan la seg ordne.

Hilsen Tryggve Enoksen



Kostnader til interkommunal IT

2010

budsjett 300000,-

regnskap 396888,-

2011

budsjett 280000,-

regnskap 421220,-

Med vennlig hilsen

Kvænangen kommune

Tore Li

økonomileder

Tlf 77 77 88 22

Hjemmeside: www.kvanan en.kommune.no

Adresse: 9161 Burfjord



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/971 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Arne Røberg

Dato:                 20.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/12 Kvænangen Formannskap 20.03.2012

Kvænangen kommunestyre

Godkjenning opptak startlån

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet godkjenner opptak av Startlån til videreutlån med kr. 10.000.000.- for 2012.

Saksopplysninger

Økonomiavdelingen har søkt Husbanken om Startlån for videreutlån i 2012 med
kr. 10.000.000.-.  Etter avtale med Husbanken kan denne summen enten overføres samlet eller 
deles opp med halvårige eller kvartalsvise utbetalinger.

Forbruk av Startlån-midler i 2011 fordelte seg som følger:

- opptak lån (utbetalt til kommunen) 10.01.11 kr. 8.000.000.-
- opptak lån (utbetalt til kommunen) 24.11.11 kr. 5.000.000.-

ant.lån
kjøp br.bolig    Rep.bolig Toppfinans. Refinans. Forh.godkj. 2010/utbet.-11

4 – 2.976” 4 – 2.563” 1 – 20.300 1.812” 3– 2.606” 2.143”



Vurdering

Vi er av den klare oppfatning at uten bruk av Startlånemidler, tilskudd og bostøtte, har vi ikke 
hatt den etableringa i kommunen som vi har sett de siste år.  I forhold til kommunestørrelsen 
ligge vi i landstoppen når det gjelder utlån av Startlån.  Dette er i tråd med regjeringens politikk 
angående bruken av slike midler og til de ulike formål.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/779 -1

Arkiv: M79

Saksbehandler:  Nils Arnold Nilsen

Dato:                 01.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/13 Kvænangen Formannskap 20.03.2012

Kvænangen kommunestyre

Tilsynsrapport fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hjemmelsgrunnlag og regelverk

 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften)
 Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen

(dimensjoneringsforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften)

Brannsjefens innstilling

Alternativ 2
Øke lønnsrammen på konto 10130 630 339 Brannvesen med Totalt 105 000,- (20 % stilling)
81 235,-/ 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-
(Total 60 % stilling innen forebyggende og beredskap.)

Det utarbeides risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning) lokalt, 
som blir lagt fram for kommunestyret så snart som mulig, frist 31.12.12

Selge forebyggende oppgaver til andre kommuner, Kvænangen kommune har ledig inntil 40 % 
stilling innen brannvern om kommunestyret følger alternativ 2 som vi kan selge til annen 
kommune etter tilbud/ etterspørsel.

Denne posten skal gå til selvkost, og gis rom for utførelse av oppgaven.
Dette gir en styrkning av brannvernet i egen kommune/ regionen. 

Total kostnad.
105 000,- inkl. 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-



Saksopplysninger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brannvesenet i 
Kvænangen kommune januar 2011.

Svar på Avvik med fremdriftsplan ble sendt til DSB 05.01.12, med frist 31.12.12

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: 

Avvik 1 
Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver 
fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er ikke tilfredsstillende. 

Avvik fra 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

 § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til 
dokumentasjon. 

Kommentar 
Kommunens internkontrollsystem må sikre at kravene til brannvesenets forebyggende oppgaver 
til enhver tid blir tilfredsstilt. Kommunen må systematisk kartlegge lov- og forskriftskrav, samt 
egen risiko og sårbarhet, og iverksette nødvendige tiltak på grunnlag av dette. Dette arbeidet 
skal dokumenteres. Dersom kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette 
arbeidet selv må denne tjenesten kjøpes av kompetent personell. 

Tilsynet avdekket blant annet funn på følgende områder: 

 ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse 

 ikke tilfredsstillende myndighetsutøvelse av tilsyn 

 liten grad av samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver 

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og 
eksplosjonsvernloven er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og 
at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets 
forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer dette personellet 
selv, må tjenesten kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid. DSB har god 
erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 
brannforebyggende arbeidet.



Vurdering

Alternativ 1
Kjøpe risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning)
Se tilbud / Skansen Consult AS, Ramme på 83000,-eks.mva

Kjøpe forebyggende oppgaver på tilsvarende 20 % stilling, fra annen kommune. 105000,- eks.
mva / jfr. Prioritetsplan for forebyggende avdeling 2012.

Total kostnad. 
188 000,- eks. mva. / 235 000,- inkl. mva

Alternativ 2
Øke lønnsrammen på konto 10130 630 339 Brannvesen med Totalt 105 000,- (20 % stilling)
81 235,-/ 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-

Det utarbeides risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning) lokalt 
som blir lagt fram for kommunestyret så snart dette lar seg gjøre, før 31.12.12

Selge forebyggende oppgaver til andre kommuner, Kvænangen kommune har ledig 40 % stilling 
innen brannvern om kommunestyret følger alternativ 2 som vi kan selge til annen kommune 
etter tilbud/ etterspørsel.

Denne posten skal gå til selvkost, og gis rom for utførelse av oppgaven.
Dette gir en styrkning av brannvernet i egen kommune/ regionen.

Total kostnad.
105 000,- inkl. 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-

Konklusjon
Alle avvik blir lukket.

Vedlegg
1  Mål og prioritetsplan for forebyggende avdeling
2  Tilsynsrapport
3  Svar - tilsynsrapport
4  Tilbud - Risiko- og sårbarhetsanalyse



MÅL OG PRIORITERINGSPLAN FOR FOREBYGGENDE AVDELING 2012
Oppstart dato Navn på aktivitet: (arbeid, prosjekt) 1: Ansvarlig

2: Del – ans.      
Antatt ferdig Evaluering

Vår / sommer Brannforebyggende aktivitet/informasjon til våre innbyggere:     
      - bråtebrenning
      - grilling/engangsgrill                     
      - St. Hans feiring / bål
      - brannvernuka 2012
      - røykvarslerens dag 1. desember 
      - aksjon boligbrann (første uka av desember) 
      - advent/levende lys – informasjon ut til våre innbyggere (52.50 timer)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Januar Kompetanseutvikling av ansatte på avdelingen spesielt innen:
Brannberedskap. (Øvelse, planlegging 8 stk øvelser / 60 timer)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

April Tilsyn i § 13 objekter i Kvænangen kommune;
- Ordinære tilsyn (20 stk/ 150timer)

- Grunndokumentasjon for bygningsmassen ihht § 2-1 (FOBTOT)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Januar Vedlikehold, kontroll og ettersyn av brannmateriell (360 timer i året) 1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Høst Tilsyn av fyringsanlegg i Kvænangen kommune (7.5 timer) 1. Nils-Arnold Nilsen
2. IKS -feiing

2012

Høst Feiing i Kvænangen kommune: Fastlandet (14 timer / info feiing ) 1. Nils-Arnold Nilsen
2. IKS -feiing

2012

Høst Feiing i Kvænangen kommune: Reinfjord, Spildra, Segelvik (14 timer / info feiing ) 1. Nils-Arnold Nilsen
2. IKS -feiing

2012

Januar Kvalitetssikre saksbehandling/oppfølging etter utført feiing og tilsyn
(150t + 75t = 225timer)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Sommer Revidering av vår database i KOM - TEK  / vasking av dagens tilsynslister.
(10 dager / 75 timer)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Vinter Ekstern undervisning evalueres årlig 
Norsk luftambulanse

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Høst Forebyggende informasjon i barnehager og småskolen
(14 timer)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Vår Fyrverkeri: Søknadsfrist for nye tillatelser er satt til innen 1. mai det enkelte 
salgsåret. (30 timer / med tilsyn av utsalgssted)

1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Januar Tilsynsrapport av 18.10.11, DSB - avvik, Risiko- og sårbarhetsanalyse 1. Nils-Arnold Nilsen 2012

Jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven§11 Brannvesenets oppgaver. Totalt års forbruk Forebyggende / beredskap, estimert til 1002 timer.























PS 2012/14 Referatsaker



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tom Olav Johnsen
St. Hansveien 8
8480  ANDENES

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 4/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3575-5 1786/2012 1943/31/30 13.01.2012

Søknad om bruksendring fra bolighus til fritidsbolig 1943/31/30 Kjækan

Saksopplysninger/Vurderinger:

Tom Olav Johansen har overdradd gnr 31 bnr 30 på Kjækan, han søker nå bruksendring av bolig 
på eiendommen til fritidsbolig.

Område eiendommen ligger i er definert som ”eksisterende fritidsbebyggelse” ihht 
kommuneplanen for Kvænangen dette vil da si at fritidsbebyggelse er samsvar med 
plangrunnlaget.

Kommunen har ingen innvendinger mot tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tom Olav Johansen bruksendring av 
eksisterende bolig til fritidsbolig på gnr 31 bnr 30 Kjækan. 

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Tryggve Enoksen, Løkvik
9162 Sørstraumen

Tlf. 77769660/mob 99760139
E-post: tryggve@lokvik.com

Til
Kvænangen Kommune
v/Ordfører Jan Helge Jensen
9161 Burfiord

ViENANGEN KOMMUNE
POSTMO I I AK

n6 MAR 2012
-1,-7,- • -

Tri behanchng

Saksbohandler:

BRUKSENDRING FRA HUS TIL FRITIDSBOLIG. Til onontering:

Gradonng:

På sakslista til Teknisk utvalg's møte 8. mars er det oppført sak om bru sen rmg a us il
fritidsbolig på Kjækan (RS 2012/27).
Undertegnede har i dag kontaktet kommunen og fått opplysninger om at saken er behandlet
den 13/1 og at kommunen ikke har noen innvendinger mot bruksendringen. Søknaden er
derfor innvilget.
Jeg ber om at denne saken løftes opp på politisk nivå og ønsker vedtaket omgjort. Ut fra mitt
ståsted er dette en svært prinsipiell sak som absolutt bør avgjøres politisk. Selve prinsippet bør
behandles i kommunestyret, men denne saken bør avgjøres av fonnannskapet som planutvalg.
Her vil jeg gi en kort begrunnelse for noen politiske aspekter ved bruksendringer.

Vi vet at det pr.dato er stor mangel på boliger i kommunen. Senest like før jul var det
ikke mulig å fmne bolig til nytilsatt leder for Nord-Troms museums avdeling i
Kvænangen. Løsningen blei at både den tilsatte og arbeidsplassen blei lokalisert til
Nordreisa. Samtidig veit vi at fritidsboliger er det nok av i kommunen. Bruksendring
til bolig er imidlertid ikke en sak som gjøres over bordet. Dette er ofte både en svært
byråkratisk og dyr prossess.
Bygging av nye boliger er lav. Kommunen har også en stor del eldre boliger som ikke
er i en slik forfatning at det kan tilbys til utleie. Standarden på sanitæreanlegg,
isolasjon og ankomst er ofte ikke på et slikt nivå at det ikke tilfredsstiller moderne
menneskers krav til boforhold. Som midlertidig bolig kan disse imidlertid brukes.
Undertegnede mener at saken derfor kan få stor betydning for disse boligene. Vi
risikerer å sitte igjen med kun en håndfull boliger dersom praksisen fra denne saken
videreføres i større grad.
Svaret på dette må ikke være å gjøre bruksendring, men å legge forholdene til rette for
at disse skal bli oppgradert til fullverdige boliger. Kvænangen kommune har nå inne
en søknad om å kommune inn under.kommunaldepartementets tilskuddsordning,
"Boligetablering i distriktene", som skal bidra til flere boliger i distrikts-Norge.
Målgruppe er kommuner med små og usikre boligmarkeder. Bruksendring slik det er
gjort på Kjækan vil undergrave kommunens troverdighet som søker.

Jeg ber derfor om at saken legges fram på første formannskapsmøte den 20. mars.

Løkvik 7/3 -12 Hilsen Tryggve Enoksen



Tryggve Enoksen, Løkvik
9162 Sørstraumen v Tlf. 77769660/mob 99760139

E-post: tryggve@lokvik.com

Løkvik 24/1 -12
Til
Kvænangen formannskap
v/ordfører Jan Helge Jensen.

Saker til formannska .

Viser til telefonsamtale. Jeg ønsker at følgende saker blir satt opp på sakskartet i
førstkommende formannskap.

2. Bokforin av refus'on s ke en er.
Undertegnede ønsker også en redgjørelse om hvordan refusjon for sykepenger føres i
kommunens regnskap.

Håper at dette kan la seg ordne.

Hilsen Tryggve Enoksen



angående spørsmål:

Undertegnede ønsker også en redgjørelse om hvordan refusjon for sykepenger
føres i kommunens regnskap.

På bakgrunn av ovenfor spørsmål følger vedlagt en detalert beskrivelse av
hvordan refusjon sykepenger behandles i Agresso.

Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune

Tore Li
økonomileder
Tlf 77 77 88 22

Hjemmeside: www.kvanan en.kommune.no
Adresse: 9161 Burfjord



ARBEIDSGANG FRAVÆR/REFUSJON

Fravær registreres på ansatt og stilling. Husk å registrere foreldrepermisjoner pr.

måned. Dette fordi det kan skje endringer i avtalt permisjon underveis. Husk å få kopi

av den skriftlige avtalen mellom arbeidstaker og NAV/kommunen.

Beregne refusjonskrav — PRNO6 er neste steg, se også dokumentasjonen

Kjør uten oppdatering først for å se på A-lista og om ting ser ok ut og om det er en C-

liste. Hvis C-liste MÅ det den sier rettes opp, for eksempel at det mangler kundenr på

relasjonsmappa på den ansatte. Legg inn riktig NAV-kontor med dato fra 01.01.2010

eller før. Kjør så refusjonsliste med oppdatering. Når den er ferdig blir dataene

overført til bildet PRN01- Ajourhold refusjonskrav.

Ajourhold refusjonskrav er neste trinn. Velg ansatt og man får opp alle refusjonslinjer

med statuskode N. Se dokumentasjon.

Her MÅ det sjekkes at den sats som fremkommer i sats 1 er riktig (viser sum fastlønn

i måneden før fraværet startet). Hvis ok la X-krysset stå. Hvis feil kan man bruke sats

5. Se dokumentasjonen hvordan man behandler denne kolonnen. Husk ett X i

kolonnen 1.oppg pr. kravnummer. Husk å sette X i kolonnen dokumentasjon som

bekrefter at dere har mottatt sykepengeattest i underskrevet stand hvis angitt

systemparameter(REIMB_RECUUREALBEF_POST) er slått på.

PSN16 — forslag IT/KR-skjema

Kjører denne rapporten. Se i ajourhold refusjonkrav at det kommer B i kolonnen

Status skjema og buntnr i buntnr-kolonnen.

PSN17 — Bekreftelse ITIKR-skjema

Hent opp bunten og kjører rapporten. I ajourhold refusjonskrav er kode B endret til C

i status skjema og det skal være et X i kolonnen sendt.

PRN11 — Bokføring refusjonskrav (ved oppdatering vil GLO7 starte automatisk).

GLO7 MÅ sjekkes at det står Avregning Batch-input på toppen av rapporten. Hvis feil

MÅ man gå til import forsystem transer ajourhold og rette det som er feil før man

kjører den egne rapportvarianten under import forsystemer refusjon sykepenger.

Hvis alt i punktene 1 til 5 er ok kan man kjøre bokføringen m/oppdatering. Se

dokumentasjonen.

Angi periode for der bokføringen skal starte, for eksempel 201201. Fraværet knyttet

til januar og tidligere blir da bokført på 201201 og fram i tid på riktig periode iht når

fraværet oppsto. Ved bokføring vil regnskapet/kundereskontro bli oppdatert.



7. PRN11— Reversering

Hvis man oppdager etter bokføring at det er skjedd noe feil. Det kan være alt fra feil

bruk av fraværskode til andre ting, så må man reversere bokføringen. Se

dokumentasjon hva man skal gjøre.



OVERSIKT BOKFØRING - REFUSJON

	

Resultatkonto driftBalansekontointerimskontoBank

17100/17101213610001/21361000213610003210320001

Bokføring refusjonskrav1000010000

Mottar pengene fra NAV95009500

Bokføring utlignede krav95009500

Differanseføring

Tapsføring av krav500500

Kontoene som brukes i eksemplet varierer fra kunde til kunde.

17100 Refusjon sykepenger

17101 Refusjon foreldrepenger

17100 Refusjon feriepenger

213610001 Refusjonkrav sykepenger NAV

213610002 Refusjon feriepenger NAV

213610003 Interimskonto sykepenger NAV

210320001 Kommunens bankkonto

Rapport

PRN11

PSN15

PSN18

CU17



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

Kvænangsbotn Grendehus
v/Oddvar Seppola
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 8/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-13 10075/2012 U63 12.03.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 24.03.12.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til fest på Kvænangsbotn 
grendehus den 24.03.12. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske 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:

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til fest på Kvænangsbotn grendehus den 24.03.12. 

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

Skjenkestyrer er Lise Mjelde. 

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
Rådmannen

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

www.kvanangen.kommune.no

Stajord Bygdelag
v/Unni Johansen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 23/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-11 7393/2012 U63 22.02.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Buktenes Handel den 10.03.12.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Stajord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld-listefest på 
Buktenes Handel den 10.03.12. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske 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:

Stajord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til skjenkebevilling til PUB-kveld-listefest på Buktenes Handel den 10.03.12.. 

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

Skjenkestyrer er Øystein Mikkelsen med Tryggve Mathiassen 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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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

Jøkelfjord Samfunnshus 
v/ Jorunn Hansen
9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 5/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-7 6102/2012 U63 14.02.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 18.02.12.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Jøkelfjord Samfunnshus AL der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld på 
Jøkelfjord samfunnshus den 18.02.12. 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:

Jøkelfjord Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til PUB-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den 18.02.12.

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

Skjenkestyrer er Svein Nilsen. 

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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