
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 13.11.2014
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Oppstart arbeid med budsjett og økonomiplan.

Burfjord 04.11.2014

Jan Helge Jensen
ordfører
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PS 2014/58 Økt ramme til julebord for kommunalt ansatte 2009/8027

PS 2014/59 Referatsaker

RS 2014/31 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbrukshus den 11.10.14.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8027 -8

Arkiv: 440

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 28.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/58 Kvænangen Formannskap 13.11.2014

Økt ramme til julebord for kommunalt ansatte

Administrasjonssjefens innstilling

Det bevilges kr 25 000 til julebord for kommunalt ansatte og kommunestyrets medlemmer og 
ektefelle/samboer. Beløpet tas fra post 11200.185.180. 

Saksopplysninger

Viser til diskusjonssak på formannskapets møte den 15.10.14 der det ble ønsket forslag til økt 
ramme til det kommunale julebordet.

Det var opprinnelig satt av kr 10 000 til velferdsmidler og AMU bevilget dette til det 
kommunale julebordet. Dersom det skal arrangeres julebord med en beskjeden kuvertpris så
holder ikke dette. Selv med en tilleggsbevilgning på kr 25 000 vil det holde hardt til et julebord 
med levende musikk. Et grovt overslag ut fra foreliggende tilbud fra Kafè E-6 viser at det er 
behov for en kommunal støtte ytterligere på kr 15 000 for å få et slikt arrangement noenlunde i 
balanse. Da er det regnet ut fra 100 betalende deltakere og at ikke alle som skal ha KS-
hedersmerke kommer. Det er også lagt inn at alle som har kvelds- og nattevakt på Gargo og TU 
får tilkjørt hver sin porsjon mat (14 porsjoner). 



PS 2014/59 Referatsaker



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

Burfjord IL A-laget
Øvergård
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 89/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/4-62 39053/2014 U63 10.10.2014

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 11.10.14.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Burfjord IL A-laget der de søker om skjenkebevilling til Pubkveld på Kvænangen 
flerbrukshus den 11.10.14. 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:

Burfjord IL A-laget gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til Pubkveld på Kvænangen flerbrukshus den 11.10.14. 

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

Skjenkestyrer er Reidar Eilertsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

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/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt).
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