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MOE JØRGEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/714
Saksnr.: Utvalg:
51/16
Formannskapet

Arkivkode: 242
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. Jørgen Moe innvilges kr 48.000,- i forbindelse med erverv av 300 daa fulldyrka
landbruksjord i fbm kjøp av etablert gård fra Bjørn og Anne Moe. Tilskuddet
finansieres over Vadsø kommunes primærnæringsfond
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke gjennomfører kjøp som omsøkt, avhender hele- eller
deler av tilskuddsobjektene eller på annen måte avslutter sin virksomhet innen en
periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø
kommunes primærnæringsfond §4)

Bakgrunn:
Jørgen Moe søker i brev av 11.04 2016 om følgende;
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Vurdering:
Primærnæringsfondet ble opprettet gjennom kommunestyrevedtak 09.06 2011. Siden
oppstart er det innvilget betydelige tilskudd i all hovedsak som støtte til kjøp av eget
fiskefartøy.
Jørgen Moe skal åpenbart overta etablert gårdsbruk i Paddeby fra Bjørn og Anne Moe. I
overtakelsen inngår gnr 6, bnr 7, 16, 21, 23, 58. Moe opplyser om at disse eiendommene
inneholder 300 daa fulldyrket areal samt 133 daa annet areal/beitemark.
Fondets støttemuligheter fremgår av vedtektenes §3. I denne sammenheng oppfatter
rådmannen at støtte kan gis til erverv av jord og til effektiviseringsordninger. I Finnmark
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viser landbrukstakster i hht FeFo (Protokoll styremøte 02.03 2009) at landbruksjord
omsettes fra kr 300-1.500,- pr daa. Legger man til grunn en gjennomsnittlig landbrukspris
på kr 800,- pr daa kan Moes erverv av dyrka mark beregnes til en pris av kr 240.000,Moe oppgir i tillegg at kjøpet også inkluderer 133 daa annet areal/beitemark. Vadsø
kommune har ikke tidligere innvilget støtte til slik udyrket mark men har heller uttrykt
vilje til å støtte nydyrking av jord. Det innebærer at Moe ev kan omsøke tilskudd dersom
han på et senere tidspunkt ønsker å fulldyrke det aktuelle arealet.
I hht vedtektenes §4 kan inntil 20% av det samlede kapitalbehovet ytes som støtte. Det
innebærer at Moe kan innvilges en støtte på kr 48.000,- fra Vadsø kommunes
primærnæringsfond.

Jens R. Betsi
Rådmann
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HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/619
Saksnr.: Utvalg:
52/16
Formannskapet

Arkivkode: 242
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Halvar Thomassen innvilges en støtte på kr 25.000,- i tilknytning til kjøp av nytt
fartøy. Støtten finansieres av Vadsø kommunes primærnæringsfond 2016
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort.
Dersom fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en
periode på 5 år fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve
tilskuddet betalt tilbake i sin helhet
Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig støtte. Søker
har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle tilsi at gjeldende terskelverdier er
overtrådt. Søker plikter også å oppgi støtte fra Vadsø kommunes næringsfond dersom
annen offentlig støtte omsøkes

Bakgrunn:
Formannskapet vedtok i møte 14.04 2016 (sak 35/16) følgende:
Sak utsatt.

Vurdering:
Bakgrunnen for utsettelse av saken er at det ble opplyst om at søker Halvard Thomassen
ikke er oppført i fiskermantallet blad B. Fiskermanntallet blir revidert en gang i året. Det
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skjer om høsten og omfatter alle som står i manntallet. De som man antar fyller vilkårene
blir videreført for kommende år.
Ved gjennomgang og kontroll finner rådmannen at Thomassen Halvar Tore Magne (f
260947) er oppført i fiskermanntallet 2016 blad B. Dette bekreftes også ved oppfølging
hos Fiskeridirektoratet i Vadsø.
Saken ble opprinnelig fremmet for formannskapet med bakgrunn i følgende vurdering:
Vurdering
Vadsø kommunes primærnæringsfond er underlagt egne vedtekter. Vedtektene §§2:4 lyder som følger:

Thomassen har som opplyst drevet fiske fra eget fartøy i mange år. Han er registrert på blad B og har Vadsø
som hjemmehavn. Thomassen er ikke registrert som mottaker av tilskudd i fbm tidligere anskaffelser av eget
fartøy. Likevel må det vurderes hvorvidt støtten til Thomassen kan utmåles i tråd med vedtektene §4 (dvs 20%
av investeringskostnaden maksimalt kr 100.000,-) eller om begrensningen i vedtektenes §3 2. ledd (maskimalt
25.000,-) trer inn.
Rådmannen viser i denne sammenhengen til vedtektenes §2 som gjengir fondets formål. Rådmannen har en
oppfatning om at fondet primært skal innrettes for å bidra til nyetableringer men at også vekstformål kan
understøttes. Rådmannens forståelse av dette tilsier at reelle nyetableringer, dvs fiskere som etablerer seg med
eget fartøy første gang, understøttes med maksimalt beløp. Mens fiskere som anskaffer fartøy nr 2
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understøttes med maksimalt kr 25.000,- selv om man ikke har mottatt noe tilskudd tidligere. Rådmannen
mener derfor at støtten til Thomassen må utmåles i tråd med §3 2.ledd, maksimalt kr 25.000,-

Jens R. Betsi
Rådmann
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SØKNAD OM STØTTE TIL BOKUTGIVELSE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/962
Saksnr.: Utvalg:
53/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap bevilger kr 20.000 i støtte til Trond Ballo til utgivelse av bok om gamle
eiendommer i Vadsø kommune.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Trond Ballo søker Vadsø kommune om økonomisk støtte til bokutgivelse. Av søknaden
fremgår følgende:
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Vurdering:
Av prosjektets totale budsjett på kr 59.200 vil kr 30.000 være egenfinansiert. Udekket
beløp p.t. er dermed kr 29.200.
Søker fikk i 2013 støtte fra Vadsø kommune kr 20.000 til utgivelse av bok om
eiendommer i Vadsø by. Bok nr 2 skal omfatte eldre eiendommer i hele Vadsø kommune.
Etter rådmannens erfaring ble den første boken godt mottatt blant Vadsøs befolkning, og
temaet synes derfor å være av stor historisk interesse. Rådmannen vil anbefale at søker
innvilges tilsvarende støtte til utgivelse av bok nr 2.
Jens R. Betsi
Rådmann
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VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/693
Saksnr.: Utvalg:
54/16
Formannskapet

Arkivkode: 614 &52
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1) Vadsø formannskap viser til søknad fra Varangerfestivalen og bevilger tot. kr 90.000
til dekning av husleiekostnader for Varangerfestivalen i 2015 og 2016.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.
2) Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av
kommunestyret i desember 2016.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Varangerfestivalen søker i brev av 08.04.16 om fritak, alternativt redusert husleie for bruk
av kommunale lokaler i forbindelse med avvikling av festivalen i 2016. Tilsvarende søker
de i brev av 11.05.16 om redusert husleie for festivalen som ble avviklet i 2015.
Av søknaden for 2016 fremgår følgende:
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Fra servicekontoret får rådmannen opplyst at Varangerfestivalen har reservert
Vadsøhallen i perioden 5.8.-15.8, og Vårbrudd 6.8.-15.8. Leieprisene er fastsatt av
kommunestyret og er hhv kr 4.725 pr dag for Vadsøhallen og kr 1.930/3.080 for
Vårbrudd. På Vårbrudd opererer man med ulike priser på ukedag og helg. For hele
perioden beløper dette seg til
Vadsøhallen: Leiepris
51.975,Legging av gulv 25.000,Vårbrudd:

Leiepris

25.050,-

I brev av 11.05.2016 fremgår følgende:
Vadsø jazzklubb søker herved om redusert kostnad for leie av Vårbrudd og Vadsøhallen under
Varangerfestivalen 2015. Til en sum på 20 000 NOK.
Varangerfestivalen er Vadsø kommunes desiderte største arrangement og gir vært år
millioninntekter til det lokale næringslivet i byen. I uke 32 så fordobles antallet innbyggere i
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Vadsø og byen lever opp slik den kulturbyen det faktisk er. Vi har i flere år brukt Vårbrudd og
Vadsøhallen som 2 av våre største scener og det har fungert meget godt.
Vi fikk i mars 2016 en faktura for leie av disse kommunale lokalene i 2015 på 90 000 NOK. Vi
tidligere år hatt en leie på rundt 20 000 NOK. Det blir meget vanskelig å klare av at lage en slik
festival hvis den leiekostnaden skal bli så mye høyere.
Varangerfestivalen gikk i 2015 med et underskudd på 220 000 NOK, det betyr at festivalen i
2016 står innfor et meget viktig og sensitivt år. Hvis ikke festivalen i 2016 går med overskudd så
kan det medføre alvorlige konsekvenser for festivalens fremtid. Vi må derfor sammen med alle
våre samarbeidspartnere og publikum prøve å få dette til. Noe annet hadde vært meget trasig
for Vadsø og Varanger.
Vi ser det som meget fordelaktig fremtidsrettet at Vadsø kommune fortsatt kommer ha en slik
stor festival som Varangerfestivalen har blitt. Da disse lokalene ikke brukes nevneverdig i denne
tidsperioden med stengte skoler og fellesferie, mener vi det er hensiktsmessig at Vadsø
kommune inngår et samarbeid med oss om redusert leie til 20 000 NOK for 2015.
Dette for at festivalen som i 2015 gikk med et underskudd på 220 000 NOK ikke skal havne i
økonomisk krise.

Vurdering:
Dersom Varangerfestivalen skal betale full husleie til Vadsø kommunale eiendomsselskap
(VKE) for nevnte periode vil dette beløpe seg til kr 102.025 i 2016 (inkl gulvlegging) og
kr 90.000 for 2015 (eks gulvlegging). Varangerfestivalen har bedt om at VKE ”fryser”
fakturaen for 2015 da de p.t. ikke er i stand til å innfri kravet.
Rådmannen er kjent med at VKE i styremøte 31.3.16 behandlet sak om redusert husleie
for lag og foreninger, og gjorde følgende vedtak:
10/16

Redusert husleie for lag og foreninger
Vedtak:
Styret vedtar at rett adressat for slike reduksjoner av husleien er kommunestyret.

Med bakgrunn i dette vedtaket er alternativet for leietaker å søke Vadsø formannskap om
økonomisk tilskudd til dekning av husleie for både 2015 og 2016.
Tilsvarende søknader fra Varangerfestivalen har årlig vært behandlet av Vadsø
formannskap. Alle disse årene har søknaden vært delvis innvilget ved at det er gitt
redusert husleie både for Vadsøhallen og for Vårbrudd. Fritak gis kun til arrangement
rettet mot barn og unge. Med bakgrunn i at Varangerfestivalen utvilsomt er et
arrangement av stor betydning for Vadsø vil rådmannen anbefale at formannskapet gir
tilskudd til husleie også i 2015 og 2016.
Videre har rådmannen stor forståelse for Varangerfestivalens behov for forutsigbarhet
knyttet til den årlige husleie. For 8-9 år siden var deres husleie på ca kr 50.000, mens den
i 2016 er fordoblet. Tilskuddet fra formannskapet har i denne perioden vært ca 50% av
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kostnaden, dvs i størrelsesorden kr.20-30.000 pr år. Varangerfestivalen har ikke vært
fritatt for kostnadene til legging av gulv. Dette med bakgrunn i at dette er en tjeneste som
har vært regulert av en partnerskapsavtale mellom Vadsø kommune og Vadsø
Turnforening (VTF). VKE har for 2016 prissatt legging av gulv til kr 25.000 hvorav VTF
gjennom gjeldende partnerskapsavtale med VKE får kr 12.000 for dette arbeidet. De
øvrige kostnadene til gulvlegging er knyttet til oppbevaring og frakt av gulvet.
Det er Vadsø kommunestyre som vedtar husleiesatsene for VKE, og det er dermed også
kommunestyret som er rette instans for behandling av enkeltsøknader om evt reduserte
satser. En flerårig avtale mellom Vadsø kommune og Varangerfestivalen, der både
omfanget av leie samt pris er definert og avtalt, vil helt klart bidra til å skape den
forutsigbarheten som Varangerfestivalen her etterlyser. Med bakgrunn i dette er det
rådmannens vurdering at det fremmes en sak til kommunestyret i desember 2016 med en
anbefaling om at det fom budsjettåret 2017 inngås en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til bruk av kommunale bygg i uke 32, samt kostnadene knyttet
til dette.

Jens R. Betsi
Rådmann
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV
VALGDAG

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/892
Saksnr.: Utvalg:
55/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 010
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar at det skal avholdes stortingsvalg og sametingsvalg i Vadsø
kommune søndag 10. september og mandag 11. september 2017.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.
september 2017.
Dersom kommunen ønsker å avholde to dagers valg, må vedtak om dette gjøres senest
samtidig med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2017.

Vurdering:
Det har vært praksis i Vadsø kommune å avholde valg også på søndag.
Rådmannen vil tilrå at det i Vadsø kommune avholdes valg også på søndag.

Jens R. Betsi
Rådmann
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EIENDOM GNR 13 BNR 1 FNR 104- SØKNAD OM KONSESJON

Saksbehandler: Magne Lindi
104
Arkivsaksnr.:
14/94
Saksnr.: Utvalg:
56/16
Formannskapet

Arkivkode: GNR 13-1-

Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 m.v. gis herved Ann Irene Rushfeldt, født
25.11.1972 og Dagfinn Kleveland, født 25.09.1969, konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr/fnr.:
13/1/104 i Vadsø kommune.
Begrunnelse:
Erverv av eiendom sikrer videre drift og styrker næringsutvikling i kommunen.

Bakgrunn:
Det er fremmet en søknad om konsesjon for å feste eiendom gbnr 13/1/104 fra
Finnmarkseiendommen.
Søkerne, Ann Irene Rushfeldt og Dagfinn Kleveland, ervervet landbrukseiendom gbnr 14/130
i Vadsø kommune desember 2014. På eiendom gbnr 14/130 står eldre våningshus, en eldre
driftsbygning og en nylig oppført driftsbygning. Landbruksfestet som det nå søkes konsesjon
for var tidligere festet av gårdbruker i Vestre Jakobselv.
Søkerne eier fra før eiendommene gnr 14, bnr 11, 22, 130, 163 og 164 og fester
eiendommene 14/1/2, 14/1/7 og 14/1/78. I tillegg har de sameie med andre i eiendom gbnr
14/3 i Krampenes. De er bosatt i Krampenes. De har begynt med sauehold og har oppført
en ny driftsbygning på eiendom gbnr 14/130 samt opparbeidet arealene.
Sted :
Gnr./Bnr. :
Eiendomstype :
Eiendommen skal nyttes til :
Festeavgift, årlig :
Eiendommenes areal :

Storelv
13/1/104
Landbruksfeste
Landbruk
kr.
27 413 m2

Side 18 av 79

Sak 56/16
Eiendom
Kommune
Vadsø

Gnr
13

Bnr
1

Fnr
104

Snr

Andel
1/1

Eiendomsnavn
tgl. till. t. Kroken

Parter:
Eier: Finnmarkseiendommen, Kirkegt 20, 9800 Vadsø
Erverver: Elvemo Gård, Ann Irene Rushfeldt og Dagfinn Kleveland, Krampenes, 9800 Vadsø

Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk.
Overfl.dyrk/
Jord
gj.beite
22
0

S og H

Skog bonitet
Middels
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Lav
2

Annet
areal
3

Areal
i alt
27

Sak 56/16
Vurdering:
Faktiske opplysninger:

Formålet med ervervet:
Overdragelsessum er:

Landbruk
årlig festeavg.

Landbruksfeste gbnr 13/1/104 ligger nært driftssenter på eiendom gbnr 14/130 (se
blåmarkert område på bilde)
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Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som
er mest gagnlige for samfunnet, jf. konsesjonsloven § 1. Loven tar sikte på å gi et redskap
som bygger opp om samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke
hensyn som kan trekkes inn.
Loven selv nevner uttrykkelig framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet
for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
og hensynet til bosettingen. I lovens formålsbestemmelse er det ikke foretatt noen
differensiering eller eksemplifisering hvor enkelte samfunnsinteresser framheves som
viktigere enn andre. Ved avgjørelse om søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal
brukes til landbruksformål skal det, etter § 9 i konsesjonsloven, legges særlig vekt på pris,
formål med erverv, hensyn til bosetting i området driftsmessig løsning, erververs skikkethet
og hensyn til ressursforvaltning og kulturlandskap.

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
Landbruksfestene festes til en årlig festeavgift. Prisvurdering er derfor ikke nødvendig.
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2. Om erververs formål vil ivaretahensynet til bosetting i området,
Landbruksfeste gbnr 13/1/104 ligger nært driftssenter på landbrukseiendom gbnr 14/130.
Søkerne har fått konsesjon for erverv av eiendom gbnr 14/130 ved at de oppfyller
boplikten på nåværende boligeiendom i Krampenes.
3. Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
Kjøperne har etablert seg som sauebønder og driver landbrukseiendommen videre
sammen med de andre eiendommene de har i området. Landbruksfeste vil bli drevet
sammen med de øvrige landbruksarealene, og det en god arrondering i forhold til
driftssenter. Ervervet medfør en driftsmessig god løsning.
4. Om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
Erverver har to års utdanning fra landbruksskole, og har 25 års erfaring fra å ha vokst opp
på et gårdsbruk der hun har deltatt i arbeidet. Søker anses godt skikket til å drive
eiendommen.
5. Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet.
Kjøperne skal fortsette å drive landbruksfestet. Det vil bli en del av en større enhet
sammen med de andre eiendommene søkerne har i området. Dette vil styrke
landbruksproduksjonen i området og gi en mer robust driftsenhet. Hensynet til
ressursforvaltning og kulturlandskapet er ivaretatt.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering kan konsesjon innvilges. Konsesjon for erverv av
landbruksfestene gbnr 13/1/104 sikrer videre drift av eiendommene. Det styrker
næringsutvikling i kommunen og gir en driftsmessig god løsning.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 22 av 79

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING FINNMARK - TILSKUDD TIL
LANDBRUKSRÅDGIVING

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/636
Saksnr.: Utvalg:
57/16
Formannskapet

Arkivkode: 223 V
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar følgende:
3. Norsk Landbruksrådgiving innvilges kr 10.000,- i tilknytning til sin aktivitet og
betydning for landbruksaktører i Vadsø. Støtten finansieres av Vadsø kommunes
primærnæringsfond
4. Dersom tilskuddsmottaker ikke er tilgjengelig for landbruksaktører i Vadsø eller på
annen måte avslutter sin virksomhet innen en periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø kommunes primærnæringsfond §4)

Bakgrunn:
Norsk landbruksrådgiving søker i brev av 31.03 2016 om følgende;
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Vurdering:
Norsk landbruksrådgiving driver med direkte rådgiving og veiledning til sine medlemmer.
Dette er typisk innenfor områder som jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging,
plantefaglig veiledning samt planleggingsbistand innenfor nydyrking og grøfting. Vadsø
kommune har ikke innvilget tilskudd til Norsk landbruksrådgving i 2015. I 2016 søkes det
om et tilskudd på kr 10.000,- fra Vadsø kommune.
Søknaden vurderes i denne sammenheng i fht Vadsø kommunes primærnæringsfond.
Fondets § 3 regulerer de ulike støtteformene:
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Rådmannen anser at søknaden fra Norsk Landbruksrådgiving er i tråd med §3, siste ledd.
Søknaden er derfor forelagt et utvalg landbruksaktører i kommunen for uttalelse (4 stk);
Er Norsk Landbruksrådgiving noe de kjenner til og benytter-/vil benytte seg av?
Innen en satt svarfrist på 13.05 2016 har 2 av disse svart. Ytterligere en har uttalt seg
muntlig. Samtlige av disse understreker betydningen Norsk Landbruksrådgiving har for
deres virksomhet. Norsk Landbruksrådgiving oppfattes som kritisk i fht dette med å
utarbeide pålagte gjødslingsplaner, grøfteplaner og som fagbistand i også andre
landbruksfaglige sammenhenger. Aktørene understreker også at de ikke kjenner til andre
fagmiljøer som kan yte dem denne bistanden.

Jens R. Betsi
Rådmann
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REMA 1000 VADSØ SENTRUM - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL

Saksbehandler: Arne Lindbach
Arkivsaksnr.:
16/643
Saksnr.: Utvalg:
58/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Butikkdrift R13 1 AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning REMA 1000 - Hamisenteret.
Bevillingen gjelder fra 26.05.2016 til og med 30.06.2020.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Grunnet eierskifte søker REMA 1000 Vadsø/Butikkdrift R13 1 AS om bevilling til salg
av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent
alkohol for utsalgsstedet REMA 1000, Hamissenteret, Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Butikkdrift R13 1 AS, Postboks 169, 9811 Vadsø
Organisasjonsnummer: 916856229
Kontaktperson: Eirik Berg, Havnegata 17, 9800 Vadsø
Utsalgssted: REMA 1000, Hamisenteret, 9800 Vadsø
Utsalgsstedet åpningstid: Mandag – fredag: fra kl. 0700 til kl 2300
Lørdag: fra 0800 til kl. 2200
Ønsket salgstid for alkohol: Mandag – fredag: fra kl. 0900 til kl 2000
Lørdag: fra kl. 0900 til kl. 1800
Vareutvalg: Dagligvarer
Styrer: Eirik Berg, Havnegata 17, 9800 Vadsø
Stedfortreder: Jonas Myrhaug, 9811 Vadsø
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Eiersammensetning:
100% Butikkdrift R13 1 AS
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent alkohol

Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt sosialtjenesten og politiet til uttalelse.
Vadsø skattekontor har ingen anmerkninger til søknaden.
Politiet har ingen anmerkninger til søknaden.
Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VINMONOPOLET - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
59/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-6, 3-1, 3-3 og 3-4 vedtar Vadsø formannskap å gi AS
Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75
volumprosent i Strandgata 8, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til 30.06.2020.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn
4,7 volumprosent i butikk i Strandgata 8 i Vadsø utløper 30.06.2016.
Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare
foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling.
Kommunal bevilling til salg og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder
inntil 4 år, og med opphør senest 30.september året etter att nytt kommunestyre tiltrer, jfr
Alkohollovens §1-6, annet ledd.
Av alkoholloven § 3-4. Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg heter
det:
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Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før
søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være
lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.
Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet.
Departementet kan bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første
hverdager.
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og
julaften.

Bestemmelsen i § 3-4 første ledd siste punktum innebærer at kommunens fastsatte
salgstid for annen alkoholholdig drikk skal danne grunnlaget for Vinmonopolets
åpningstid.
Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utslagssteder for AS Vinmonopolet innen
kommunen og godkjenner deres beliggenhet.
I brev av 18.12.2015 søker AS Vinmonopolet om fornyelse av Vinmonopolets
salgsbevilling.
I søknaden heter det:
”Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med
høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Vadsø kommune utløper
30.06.2016.
Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.07.2016 til 30.06.2020,
jfr. Alkoholloven § 1-6, for AS Vinmonopolet Vadsø.”

Vurdering:
Søknaden er oversendt politiske partier, politiet, NAV Vadsø (sosialtjenesten) og
skatteetaten til uttalelse.
Der er ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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COOP EXTRA - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
60/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Coop Finnmark SA bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Coop Extra Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Tonny Johnsen, født 090968 og som stedfortreder
godkjennes Linda Fagerheim, født 021165.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
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Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 18.01.2016 søker Coop Finnmark SA om bevilling til salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for
utsalgsstedet Coop Extra Vadsø, Strandgt. 15, Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Coop Finnmark SA, Postboks 100, 9501 Alta
Organisasjonsnummer: 981 397 568
Kontaktperson: Liss-Aina Jakobsen, Alta
Utsalgssted: Coop Extra Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø
Utsalgsstedet åpningstid: Mandag – fredag: fra kl. 0800 til kl 2300
Lørdag: fra 0900 til kl. 2300
Ønsket salgstid for alkohol: Mandag – fredag: fra kl. 0900 til kl 2000
Lørdag: fra kl. 0900 til kl. 1800
Vareutvalg: Dagligvarer
Styrer: Tonny Johnsen
Stedfortreder: Linda Fagerheim
Eiersammensetning: Coop Finnmark SA, Alta, org.nr. 981397568 – 100%
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent alkohol

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
Skisse over lokalet, dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet
og firmaattest foreligger fra gjeldende bevilling.
Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Der er ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes.
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Jens R. Betsi
Rådmann
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GUNNARS DAGLIGVARER AS - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
61/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Gunnars Dagligvarer AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Joker Vadsø, Oscarsgt. 84, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen født 17.08.52 og som stedfortreder
godkjennes Mai Kristiansen født 31.01.63.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje som følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
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Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 08.02.2016 søker Gunnars Dagligvarer AS om bevilling til salg av alkoholholdig
drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent
alkohol) for utsalgsstedet Joker Vadsø, Oscarsgt. 84, Vadsø.

I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Gunnars Dagligvarer AS, Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø
Organisasjonsnummer: 978707300
Kontaktperson: Gunnar Dolonen, Vardøvegen 21, 9800 Vadsø
Utsalgssted: Joker Vadsø, Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø
Utsalgsstedet åpningstid: Mandag – fredag: fra kl. 0900 til kl 2000
Lørdag: fra 0900 til kl. 1800
Ønsket salgstid for alkohol: Mandag – fredag: fra kl. 0900 til kl 2000
Lørdag: fra kl. 0900 til kl. 1800
Vareutvalg: Dagligvarer
Styrer: Gunnar Dolonen, Vardøveien 21, 9800 Vadsø
Stedfortreder: Mai Kristiansen, Myrkroken 3, 9800 Vadsø
Eiersammensetning:
50% Gunnar Dolonen, Vardøvegen 21, Vadsø
50% Jorun Dolonen, Vardøvegen 21, Vadsø
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent alkohol

Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven.
Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
I henhold til reglement er søknaden sendt politiske partier til uttalelse.
Der er ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 34 av 79

NG KIWI NORD AS - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
62/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi NG Kiwi Nord AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk
som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning
Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørn Håkon Olaussen Joki, født 13.10.81, og som
stedfortreder godkjennes Tom-Erik Halto, født 20.07.88.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.

Side 35 av 79

Sak 62/16
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 18.03.2016 søker NG Kiwi Nord AS om bevilling til salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol)
for salgsstedet Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgt. 6, Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: NG Kiwi Nord AS, Boks 551, 3412 Lierstranda
Organisasjonsnummer: 990648492
Kontaktperson: Ingrid Roald, Postboks 813, 2626 LILLEHAMMER
Utsalgssted: Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, 9800 Vadsø
Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag til lørdag: fra kl. 0700 til kl. 2300
Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag til fredag: fra kl. 0800 til kl. 2000
Lørdag fra kl. 0800 til kl. 1800
Vareutvalg: Fullsortiment dagligvare
Styrer: Bjørn Håkon Olaussen Joki
Stedfortreder: Tom-Erik Halto
Eiersammensetning: NorgesGruppen Nord AS, Tromsø, org.nr. 990236186 – 100%
eierandel
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent alkohol)

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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PÅLS MATOPPLEVELSER AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
63/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Påls Matopplevelser AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Skjenkested: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Styrer: Pål Arvid Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv
Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø
Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet/Driftskonsept: Kafe, restaurant og selskapslokale
Skjenkeareal: Innendørs 60 m2
Antall sitteplasser: 36
Skjenketid:
Mandag – torsdag:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
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Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 19.01.2016 søker Påls Matopplevelser om bevilling for skjenking av alkoholholdig
drikk for kafe, restaurant og selskapslokale i Hvistendalsgt. 6 B, Vadsø.
I søknaden fremkommer bl.a. følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Organisasjonsnummer: 996666557
Kontaktperson: Pål Arvid Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv
Eiersammensetning – vesentlig innflytelse: Privatperson: Pål Arvid Dørmænen – 100
prosent eierandel
Skjenkested: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgate 6 B, 9800 Vadsø
Virksomhet/Driftskonsept: Kafe, restaurant og selskapslokale
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60 % alkoholinnhold
Skjenkeareal: Innendørs 60 m2
Antall sitteplasser: 36
Åpningstid: Mandag – fredag
Fra kl. 1000 til kl. 1700
Lørdag kl. 1000 – kl. 1500
Skjenketid: Mandag – lørdag fra kl. 1000 til kl. 0200
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Styrer: Pål Arvid Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv
Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BODEN AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
64/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Boden AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Skjenkested: Opticom/Boden AS
Styrer: Henning Hoftaniska, født 160670
Stedfortreder: Paul Hoftaniska, født 050373
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Bar, restaurant, diskotek/nattklubb og kafe/konditori
Skjenkeareal:
Innendørs: 154 m2 med 140 sitteplasser
Utendørs: 280m2 med 150 sitteplasser
Uteområdet, som eies av Vadsø kommune, kan benyttes for uteservering.
Det forutsettes at Boden AS foretar daglig opprydding i området.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
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Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 01.03.2016 søker Boden AS om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for
bar, restaurant, diskotek/nattklubb og kafe/konditori i Tollbugt. 9 – 11, Vadsø.
I søknaden fremkommer bl.a. følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Organisasjonsnummer: 976942205
Kontaktperson: Henning Hoftaniska, Marmorveien 2, Vadsø
Eiersammensetning – vesentlig innflytelse: Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, Vadsø - 100%
eierandel
Skjenkested: Opticom/Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Virksomhet: Bar, restaurant, diskotek/nattklubb og kafe/konditori
Beskrivelse av driftskonseptet: Bar/nattklubb/kafe/restaurantdrift/pizzeria
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Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold
Skjenkeareal:
Innendørs: Ca. 154 m2 med 140 sitteplasser
Utendørs: 280m2 med 150 sitteplasser – søker om uteservering hele året
Opplysninger om skjenkestedet:
18 års aldersgrense på kveldstid i helger
Daglig vakthold og internkontroll
Åpningstid:
Mandag– torsdag: Fra kl. 1100 til kl. 2400
Fredag – lørdag: Fra kl. 1100 til kl. 0230
Søndag/helligdag: Fra kl. 1500 til kl. 2300
Skjenketid:
Mandag – torsdag: Fra kl. 1100 til kl. 2400
Fredager og lørdager: Fra kl. 1100 til kl. 0200
Styrer: Henning Hoftaniska, Marmorveien 2, 9800 Vadsø
Stedfortreder: Paul Andre Hoftaniska, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SCANDIC VADSØ - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
65/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Scandic Vadsø bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Scandic Vadsø v/Anita E Nilsen, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Skjenkested: Scandic Vadsø, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Styrer: Anita E. Nilsen
Stedfortreder: Kristine Takle
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: 2504,5 kvm med 630 sitteplasser
Utendørs: 100 kvm med 60 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs skal være inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
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Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 21.03.2016 søker Scandic Vadsø om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
for hotell/restaurant i Oscarsgt. 4, Vadsø.
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I søknaden fremkommer bl.a. følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Anita E. Nilsen, Oscarsgt. 7, 9800 Vadsø
Organisasjonsnummer: 953149117
Kontaktperson: Anita E. Nilsen, Oscarsgt. 7, 9800 Vadsø
Eiersammensetning: Scandic Hotels 100% eierandel
Skjenkested: Scandic Vadsø, Oscarsgt. 4, Vadsø
Skjenkestedets driftskonsept: Hotell
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold
Skjenkeareal:
Innendørs: 2504,5 kvm med 630 sitteplasser
Utendørs: 100 kvm med 60 sitteplasser
Opplysninger om skjenkestedet:
18 års aldersgrense
Operativt internkontroll når det gjelder alkohol, med tanke på opplæring etc.
Vakthold ved behov, dvs. ved større arrangement
Åpningstider:
Døgnåpent alle dager i uka.
Skjenketider:
Søndag – torsdag: fra kl. 1100 til kl. 0100
Fredag – lørdag: fra kl. 1100 til kl. 0200
Styrer: Anita E. Nilsen
Stedfortreder: Kristine Takle – har p.t. ikke gjennomført kunnskapsprøven

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Stedfortreder har p.t ikke avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes, men at denne
betinger at stedfortreder snarest avlegger kunnskapsprøven.

Jens R. Betsi
Rådmann
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EM EKKERØY AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
66/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
E.M. Ekkerøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: E.M. Ekkerøy AS, Skogholtet 9, 9800 Vadsø
Skjenkested: Havhesten, Ekkerøy, 9800 Vadsø
Styrer: Roald E. Hansen, født 141142
Stedfortreder: Lars Gunnar Hansen, født 271146
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Sommerrestaurant
Skjenkeareal: Innendørs 90 m2 med 60 sitteplasser
Utendørs: ca 25 m2

Skjenketid innendørs:
Mandag – torsdag og søndag/helligdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
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Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Årlig bevillingsgebyr settes til kr 1.500 så lenge Havhesten har åpent kun i perioden 15.juni –
15.august.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 17.03.2016 søker E.M. Ekkerøy AS om bevilling for skjenking av alkoholholdig
drikk for restaurant Havhesten i Ekkerøy, Vadsø. Da dette er en restaurant som kun driftes
om sommeren i perioden 15.juni – 15.august søkes det også om redusert bevillingsgebyr
tilsvarende kr 1000.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: E.M. Ekkerøy AS, Skogholtet 9, 9800 Vadsø
Eiendommen eies av: E.M. Ekkerøy AS, Skogholtet 9, 9800 Vadsø v/ daglig leder Roald
E. Hansen
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Skjenkevirksomheten eies av selskap: E.M. Ekkerøy AS
Organisasjonsnummer: 980510255
Daglig leder: Roald E. Hansen
Skjenkested: Havhesten, E.M. Ekkerøy AS, Ekkerøy, 9800 Vadsø
Styrer: Roald E. Hansen, Kvaløyveien 300, 9016 Tromsø
Stedfortreder: Lars Gunnar Hansen, Skogholtet 9, 9800 Vadsø
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold
Skjenkestedets driftskonsept:
Spisested, sommerrestaurant.
Skjenkeareal innendørs: 90 m2 med 60 sitteplassen
Skjenkearealet innendørs består av et stort rom med utplasserte bord.
Det er en bar i den ene enden av lokalet.
Skjenkeareal utendørs: ca 25 m2
Åpningstid:
Mandag– torsdag: Fra kl. 1400 til kl. 2200
Fredag – lørdag: Fra kl. 1400/1200 til kl. 2400
Søndag/helligdag: Fra kl. 1300 til kl. 2200
Skjenketid:
Ihht kommunens skjenkebestemmelser.
Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.
Hva gjelder søknaden om redusert årlig bevillingsgebyr viser rådmannen til tidligere
behandlinger i formannskapet, og anbefaler at bevillingsgebyret settes til kr 1.500 så
lenge Havhesten har åpent kun i sommermånedene.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 48 av 79

VADSØ FJORDHOTELL - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
67/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Frode Jerpstad Fjerdingøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Frode Jerpstad Fjerdingøy, Brugt. 2, 9800 Vadsø
Skjenkested: Vadsø Fjordhotell AS, Brugt. 2, Vadsø
Styrer: Frode Jerpstad Fjerdingøy, født 020879
Stedfortreder: Kristina Raastad Dikkanen, født 240887
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: Restaurant, bar, resepsjon, alle møterom, alle gjesterom og sauna med stue med ca.
250 sitteplasser
Utendørs: 80 kvm med ca 25 sitteplasser på nordsiden av bygget, samt grillstue.
Skjenkearealet utendørs skal være forsvarlig inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100

Side 49 av 79

Sak 67/16
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 18.03.2016 søker Frode Jerpstad Fjerdingøy om fornyet bevilling for skjenking av
alkoholholdig drikk for Vadsø Fjordhotell A/S i Brugt. 2, Vadsø.
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I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Frode Jerpstad Fjerdingøy, Brugata 2, 9800 Vadsø
Driftsansvarlig foretak: Vadsø Fjordhotell A/S, Brugata 2, Vadsø
Organisasjonsnummer: 997892372
Kontaktperson: Frode Jerpstad Fjerdingøy
Eiersammensetning:
Frode Jerpstad Fjerdingøy 50% eierandel
Ingeborg Rushfeldt Meirud 50% eierandel
Skjenkested: Vadsø Fjordhotell A/S, Brugt. 2, Vadsø
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold
Driftskonsept: Hotell – Rom frokost hotell med salg av selskaper og konferanse
Skjenkeareal:
Innendørs 1641 kvm – Det søkes om skjenking på hele hotellet innendørs + grillstue
(ca. 250 sitteplasser)
Utendørs: 80 kvm med ca 25 sitteplasser på nordsiden i perioden 01.05. – 30.09.
Opplysninger om skjenkestedet:
Alderskontroll ved skjenking. Vakthold ved større arrangementer, ordinær
serveringsbetjening ellers – Internkontrollsystem.
Åpningstider: Alle dager 24 timer

Skjenketider:
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0000
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0000
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Styrer: Frode Jerpstad Fjerdingøy
Stedfortreder: Kristina Raastad Dikkanen
Styrer og stedfortreder har kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
I henhold til alkoholloven er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, NAV Vadsø
(sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet innvendinger til søknaden.
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Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BLÅ MÅKE AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
68/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Blå Måke A/S bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Blå Måke AS, Postboks 468, 9811 Vadsø
Skjenkested: Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø
Styrer: Paramjeet Singh Bedi, født 050563
Stedfortreder: Turid Strand, født 270165
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Restaurant
Skjenkeareal:
Innendørs: 250 kvm med 58 sitteplasser
Utendørs: Torget, på nordsiden av restauranten - 200 kvm med 50 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 0200
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Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200

Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 15.01.2016 søker Blå Måke A/S om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
for skjenkestedet Indigo, Tollbugt. 12, Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Blå Måke A/S, Postboks 468, 9811 Vadsø
Organisasjonsnummer: 984559720
Kontaktperson: Paramjeet Singh Bedi, Havnegata 1, 9800 Vadsø
Eiersammensetning – vesentlig innflytelse:
Paramjeet Singh Bedi, Ravneknausen 10, Vadsø, født 050563 – 100% eierandel
Skjenkested: Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø
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Virksomhet: Restaurant
Beskrivelse av driftskonsept: Indisk restaurant
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk med høyst 60% alkoholinnhold
Skjenkeareal:
Innendørs: 250 kvm med 58 sitteplasser
Utendørs: Torget, på nordsiden av restauranten - 200 kvm med 50 sitteplasser
Opplysninger og skjenkestedet: aldersgrense 18 år.
Et spisested med god oversikt. Har internkontroll, med gode rutiner for å ivareta
skjenkereglene.
Åpningstider
Mandag – torsdag: kl.12.00 – 00.30
Fredag – lørdag: kl.12.00 – 02.30
Søndag: kl. 1300 til kl. 00.30
Skjenketider
Mandag til torsdag: kl. 1200 til kl. 2400
Fredag og lørdag: kl. 1200 til kl. 0200
Søndag: kl.1200 til kl 2400
Styrer: Paramjeet Singh Bedi, født 050563
Stedfortreder: Turid Strand, født 170165

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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LILLE CHILI - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
69/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Lille Chili NUF bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Lille Chili NUF
Skjenkested: Lille Chili NUF, Veiskillet, Vestre Jakobselv
Styrer: Phonlert Khosee Thuv, født 03.09.82
Stedfortreder: Stig Ronald Thuv, født 09.05.61

Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent
alkohol)

Virksomhet: Bar, Restaurant, Selskapslokale
Skjenkeareal:
Innendørs 80 kvm med 35 sitteplasser
Utendørs 36 kvm med 20 sitteplasser
Skjenketid: Mandag-torsdag fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Fredag 11.00 -02.00. Lørdag 12.00 –
02.00. Søndag 12.00 – 24.00.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
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Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
29.03.2016 søker Lille Chili NUF om fornyet bevilling for skjenking av all alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) for skjenkestedet Lille Chili, Veiskillet,
Vestre Jakobselv.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Lille Chili NUF
Organisasjonsnummer: 998197155
Organisasjonsform: NUF
Kontaktperson: Phonlert Khosee Thuv, Veiskillet, 9802 Vestre Jakobselv
Eiersammensetning:
Foretak/organisasjon:
Lille Chili NUF – 100%
Skjenkested: Lille Chili NUF, Veiskillet, 9802 Vestre Jakobselv
Alkoholvare: All alkoholholdig drikk
Driftskonsept:
- Bar, Restaurant, Selskapslokale
- Salg og catering
Skjenkeareal:
Innendørs: 80 kvm med 35 sitteplasser
Utendørs: 36 kvm med 20 sitteplasser
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Åpningstider: Mandag-torsdag fra kl. 10.00 til kl. 22.00. Fredag 10.00 -02.30. Lørdag
12.00 – 02.30. Søndag 14.00 – 22.00.
Skjenketider: Mandag-torsdag fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Fredag 11.00 -02.00. Lørdag
12.00 – 02.00. Søndag 12.00 – 24.00.
Styrer: Phonlert Khosee Thuv, Veiskillet, 9802 Vestre Jakobselv
Stedfortreder: Stig Ronald Thuv, Ringveien 7, 9802 Vestre Jakobselv

Vurdering:
I hht alkoholloven §1-7 er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, NAV Vadsø
(sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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MØLLA BAR AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
70/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Mølla Bar AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Mølla Bar AS
Skjenkested: Mølla Bar AS, Rådhusgt. 9, 9800 Vadsø
Styrer: Helge Jankila, født 24.10.77
Stedfortreder: Sarmad Al Ribati, født 21.03.75

Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Restaurant og bar
Skjenkeareal:
Innendørs 40 kvm med 25 sitteplasser
Skjenketid:
Søndag – Mandag kl 1500 – 2000, Tirsdag kl.1500 – 2200, Onsdag – Torsdag kl.1500 – 2300,
Fredag kl.1500 – 0200, Lørdag kl.1300 – 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
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Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 18.03.16 søker Mølla Bar AS om fornyet bevilling for skjenking av all alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) for skjenkestedet Mølla Bar, Rådhusgt 9,
Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Mølla Bar AS
Organisasjonsnummer: 916141963
Organisasjonsform: AS
Kontaktperson: Helge Jankila, Lindsethveien 10, Vadsø
Eiersammensetning: 50% Helge Jankila, 50% Sarmad Ribati
Foretak/organisasjon:
Mølla Bar AS
Skjenkested: Mølla Bar AS, Rådhusgt 9, Vadsø
Alkoholvare: All alkoholholdig drikk
Driftskonsept:
- Bar, Restaurant
Skjenkeareal:
Innendørs: 40 kvm med 25 sitteplasser
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Åpningstider: Søndag – Mandag kl 1500 – 2000, Tirsdag kl.1500 – 2200, Onsdag –
Torsdag kl.1500 – 2300, Fredag kl.1500 – 0200, Lørdag kl.1300 – 0200.
Skjenketider: Søndag – Mandag kl 1500 – 2000, Tirsdag kl.1500 – 2200, Onsdag –
Torsdag kl.1500 – 2300, Fredag kl.1500 – 0200, Lørdag kl.1300 – 0200.

Styrer: Helge Jankila, Lindsethveien 10, Vadsø
Stedfortreder: Sarmad Al Ribati, Amtmannsgt 47, Vadsø – har p.t. ikke gjennomført
kunnskapsprøven

Vurdering:
I hht alkoholloven §1-7 er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, NAV Vadsø
(sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ JAZZKLUBB - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
71/16
Formannskapet

Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Vadsø Jazzklubb bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Vadsø Jazzklubb, Tollbugt. 16, 9800 Vadsø
Skjenkested: Kooperativet Kulturscene, Hvistendalsgate 4, 9800 Vadsø
Styrer: Robert Lundgren, født 100682
Stedfortreder: Eirik Hagerup, født 040485
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk grunne 3 (Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Kulturscene med bar
Skjenkeareal:
Innendørs: 200 kvm med 60 sitteplasser
Utendørs: 30 kvm med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
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Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår 30.06.2016.
Rådmannen har den 05.01.2016 tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø
kommune og bedt om at eventuelle fornyelser av søknadene må være innkommet innen
18. mars 2016.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av all alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6, annet
ledd.
Den 17.03.2016 mottar Vadsø kommune søknad fra Vadsø jazzklubb om bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra skjenkestedet Kooperativet
Kulturscene, Hvistendalsgate 4, Vadsø.
I søknaden fremkommer følgende opplysninger:
Bevillingssøker: Vadsø Jazzklubb, Postboks 356, 9800 Vadsø
Organisasjonsnummer: 975455831
Kontaktperson: Robert Lundgren, Oscarsgt 77, 9800 Vadsø
Eiersammensetning: Vadsø jazzklubb – eierandel 100%
Skjenkested: Kooperativet Kulturscene, Hvistendalsgate 4, 9800 Vadsø
Skjenkestedet har 18 års aldersgrense.
Rutiner for vakthold:
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Innleie av Vadsø karateklubb ved alle større arrangement. Vakthold ordinære arrangement
utføres av eget vaktlag.
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin)
Driftskonsept: Kulturscene med bar
Skjenkeareal:
Innendørs: 200 kvm med 60 sitteplasser
Utendørs: 30 kvm med 15 sitteplasser
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 11.00 til kl. 00.30
Fredag, lørdag kl. 11.00 til 02.30
Søndag fra kl. 15.00 til kl. 00.30
Skjenketider:
Mandag og tirsdag kl. 11.00 – 24.00
Onsdag og torsdag fra kl. 11.00 til kl. 00.30
Fredag og lørdag kl. 11.00 til 02.30
Søndag fra kl. 15.00 til kl. 24.00
Styrer: Robert Lundgren, født 100682
Stedfortreder: Eirik Hagerup, født 040485

Vurdering:
I henhold til alkoholloven (§ 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene,
NAV Vadsø (sosialtjenesten) og politiet til uttalelse.
Søknaden er også sendt politiske partier til uttalelse.
Det har ved fristens utløp 25.04.16 ikke innkommet noen innvendinger til søknaden.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/614
Saksnr.: Utvalg:
/
Administrasjonsutvalget
72/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 153
Møtedato:
24.05.2016
26.05.2016
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet 2016 (jfr. saksframlegg) vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 073 000,-.
Rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet for 2016 (jfr. Saksfremlegg)
vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av ubundne kapitalfind kr 2 225 000,-.

Vedlegg:
 Søknad fra Varanger Næringssenter – Turistinformasjon
 Tilsagn til Vadsø havn – Flytebrygge Vestre-Jakobselv
Bakgrunn:
Rådmannen skal hvert år fremme sak om revidering av vedtatt årsbudsjett. Revidering
skal baseres på forhold av økonomisk karakter som er oppstått etter vedtatt årsbudsjett.
Årsaker kan eksempelvis være forhold innen tjenesteytende enheter, forhold kjent fra
regnskapsrapporteringen, politiske vedtak og effekt av eventuelle nye sentrale føringer.

Vurdering:
Årsbudsjettvedtaket 2016 fra desember 2015 innebar et netto driftsresultat på 1,77 % eller
10,8 mill. kr. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat være på minst dette
nivået og helst noe høyere. Rådmannen vil i budsjettreguleringen i størst mulig grad
opprettholde anbefalt netto driftsresultat. Dette vil betinge stram styring av løpende
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driftsutgifter fremover og potensielt gjennomføring av tiltak av nettoforbedrende karakter
slik at vedtatte budsjettrammer overholdes.
Det er i år gjort politiske vedtak knyttet til bl.a. pleie og omsorg med økning i antall
omsorgsplasser, noe som vil utløse betydelige økte driftsutgifter, da spesielt med tanke på
forventet helårsvirkning i 2017. Videre er det også oppstått forhold knyttet til Vadsø
kommunes frie inntekter som er nedjustert med bakgrunn i redusert folketall pr. 01.01.16.
Løpende avdrag må oppjusteres i 2016. Foreløpige beregninger basert på 2015 historikk
indikerer en økning på 2,0 mill. kr. for å oppfylle minimumskravet. Man må forvente å
øke låneavdrag ytterligere i forbindelse med 2017 budsjettet med bakgrunn i økning i
netto lånegjeld.
I denne reguleringen foreslås det også en investeringsøkning i 2016. Denne foreslås
finansiert med bruk av ubundet kapitalfond slik at vi ikke øker lånegjelden ytterligere i
2016.

Programområde (1000 kr)
Skatt og rammetilskudd

Årsbudsjett
2016

Regulering
2016

Revidert
2016

helårseffekt
2017

-356 325

2 026

-354 299

-18 626

0

-18 626

Husleie eiendomsselskap KF

29 567

0

29 567

Renter og avdrag

54 626

2 000

56 626

Øvrige finans

-1 616

-1573

-3 189

Sentral styring

44 230

54

44 284

54

Skolene

69 317

-663

68 654

-799

Barnehagene
Øvrige Kultur Utdanning
Oppvekst

29 474

354

29 828

354

20 538

124

20 662

Kvalifisering Velferd Inkludering

-9 040

-5 368

-14 408

Helse

45 961

0

45 961

Omsorg

78 241

3 046

81 287

Teknisk

13 653

0

13 653

0

0

0

Eiendomsskatt

Netto/mindreforbruk
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Denne tabellen viser effekten av reguleringen på de forskjellige områdene. Et svært viktig
moment i denne sammenheng er at en stor del av utgiftsøkningene er av varig karakter og
øker med helårseffekt i 2017. Finansieringen er derimot i stor grad basert på
engangsinntekter i 2016. Dette innebærer at finansieringsbehovet samlet sett vil øke
betydelig i 2017 noe eksempelvis etableringen av avdeling Nord, omsorgsplasser viser.
Tiltaket koster 1,45 mill. kr. netto i 2016 og øker til 2,9 mill. kr. netto i 2017. Samlet vil
omstillingsbehovet i 2017 øke med 6,1 mill. kr.

Sentral styring
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kjøp av VTA plasser fra Varanger Asvo
St 1
Sum tiltak

Merutg/inntekt
2017

54 000

54 000

54 000

54 000

St 1 - Sentral styring:
Vadsø kommune kjøper VTA plasser fra Varanger ASVO. Fom 2016 har disse økt fra 20
til 21 plasser. Der har også vært en prisøkning på 3 %. Økningen var ikke meldt Vadsø
kommune før budsjettbehandlingen i desember 2015. De totale årlige kostnadene er i
2016 økt til kr 880.000.

Kultur, utdanning og oppvekst
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kuo 1
Kuo 2
Kuo 3
Kuo 4
Kuo 5

Merutg/inntekt
2017

Opprettelse av ny klasse. EM

260 000

0

Økte lønnskostnader Maurtua barnehage

154 000

154 000

Redusert foreldrebetaling pga gratis kjernetid

200 000

200 000

Tilskudd, tidlig innsats i skolen

-922 793

-922 793

Omplassering av personal. PPT

124 000

124 000

-184 793

-444 793

Sum tiltak

Kuo 1 – Vadsø ungdomsskole:
Ny innskolingsklasse-10klasse fra 30. mars-Nyankomne mindreårige flyktninger
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Kuo 2 – Maurtua barnehage:
Økt kostnader til lønn og pensjon pga omplassering av personale.
Kuo 3 - Barnehager:
Mindre inntekter enn budsjettert ang. redusert foreldrebetaling i barnehagene. Flere barn
har fått redusert foreldrebetaling. Fra august vil også mange av 3-åringene også få 20
timers gratis kjernetid.
Kuo 4 – Barneskoler:
Etter budsjettforliket ble det i Statsbudsjettet (kap 226 post 63) bevilget ekstra midler til
”Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1. – 4. trinn”. 7/12 del av midlene
ble utbetalt som en engangstildeling i 2016 og for Vadsø kommune utgjorde dette kr
922 793,-.
Fra og med skoleåret 2017-2018 vil bevilgningen fordeles etter grunnskolenøkkelen i
inntektssystemet til kommunene.
Kuo 5 – PP-Tjenesten:
Økt kostnader til lønn og pensjon pga omplassering av personell.

Helse- rehabilitering og omsorg:
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Hro 1
Hro 2
Hro 3
Hro 4

Merutg/inntekt
2017

Nye stillingshjemler

1 450 000

2 900 000

Ressurskrevende bruker

1 450 000

1 450 000

-1 054 467

-1 054 467

1 200 000

1 200 000

3 045 533

4 495 533

Bortfall av ressurskrevende brukere
Feilbudsjettert lønn (1,78 % hjemmel)

Sum tiltak

Hro 1 – Vadsø bo- og omsorgssenter:
Det har etter årsskiftet vært et økende press på langtidsplasser. Vi har for tiden fullt
belegg på bo- og omsorg, overbelegg på sykehjemmet med 4 plasser, og 2 på venteliste –
i tillegg får vi ikke tatt brukere inn på korttids- og avlastningsopphold – dette er tilbud
som bidrar til at disse brukerne kan være hjemme ennå en stund i stedet for å måtte
tildeles en langtidsplass. Vi har i tillegg vært nødt til å øke hjemmesykepleie,
støttekontakter og andre tilbud for å kompensere for manglende langtidsplasser.
Det kjøres i tillegg ekstra bemanning på alle vakter ved sykestue/sykehjem pga det høye
antallet brukere, noe som medfører ekstra utgifter. Det er også en problemstilling at flere
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av brukerne ikke burde vært på sykehjem/sykestue, da de har behov for mer skjerming
enn det som kan gis der. Likeså blir det en uverdig og tildels ubehagelig opplevelse for
andre brukere av sykestue/sykehjem når overbelegget er så høyt, og brukergruppene ikke
burde vært på samme sted.
Vi ser ikke at denne situasjonen vil endres med det første, og slik vi ser det er det behov
for å gjenåpne en enhet på bo- og omsorg (2 nord) noe som gir 6 plasser. Gjenåpning
medfører en økning på 5 stk 100 % stillinger på bo og omsorg med kostnad på ca
3.300.000, og gir husleieinntekter på ca 400.000 - netto ca 2.9 mill kr. i økte utgifter pr år.
Hro 2 – Vadsø bo- og omsorgssenter:
En beboer som må ha 1-1 bemanning for å forebygge uønskede hendelser og tvang ,
skjerme beboer, og ivareta sikkerheten for andre beboere og ansatte – dvs et forsvarlig
tjenestetilbud og arbeidsmiljø for alle parter.
På evalueringsmøte/fagmøte med personalet 25. april viste kartlegging og evaluering av
tiltak at det er nødvendig med 1-1 bemanning. Vi har de siste uken forsøkt ut ulike tiltak.
Utløser inntil 15 timer ekstra pr dag - på årsbasis utgjør det 2,9 stillinger. Det leies inn
avkortede vakter der det er forsvarlig.
Tiltaket fyller ikke statens vilkår for refusjon.
Hro 3 – Ambulerende:
Bortfall av to ressurskrevende brukere.
Hro 4 – Bofellesskapet:
Manglende rammer for 178 % stilling i årsbudsjett 2016. Feilen ble gjort i forbindelse
med opprydding etter utarbeidelse / reduksjon i turnus.

Kvalifisering, velferd og inkludering
Merutg/inntekt
2016

Merutg/inntekt
2017

Tiltak
Kvi 1 Etterbetaling asylnorsktilskudd 2015

-2 768 000

0

Ekstratilskudd fra IMDI vedrørende
Kvi 2 familiegjenforening

-2 600 000

0

-5 368 000

0

Sum tiltak

Kvi 1 - Kvalifiseringsenheten:
Vadsø kommune har fått utbetalt kr 2 768 000,- for lite i asylnorsktilskudd fra IMDI i
2015. Dette skyltes en systemfeil ved IMDI som nå er rettet.
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Kvi 2 – KVI administrasjon:
I forbindelse med bosetting av flyktninger kan man regne med økt tilskudd basert på
familiegjenforeninger med ytterligere 6 personer, til samlet 16 familiegjenforeninger i
2016. Dette utgjør kr 1,1 mill..
Man har også vurdert at det er realistisk å budsjettere med tilskudd til bosetting av
personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker med
ytterligere 1,5 mill. kr. i 2016.

Øvrige områder:
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Øvr 1
Øvr 2
Øvr 3
Øvr 4

Merutg/inntekt
2017

Reduserte inntekter basert på befolkningstall pr 01.01.2016

2 026 000

2 026 000

Økt avdrag på lån

2 000 000

2 000 000

Redusere bruk av utvikling-/primærnæringsfond

-500 000

Redusere avsetning til disposisjonsfondet

-1 072 740

Sum
tiltak

2 453 260

4 026 000

Øvr 1 – Skatt og ramme:
Redusert skatt og rammeoverføring basert på befolkningstall pr 01.01.2016 utgjør i
overkant av kr 2,0 mill.
Øvr 2 – Renter og avdrag:
Beregninger basert på erfaringstall fra 2015 medfører at avdrag må økes med 2,0 mill. kr.
for å oppnå minimumsavdrag i 2016. Beregningen baserer seg bl.a. på årets avskrivinger
og lånegjeldens samlede volum.
Øvr 3 – Fond/Avsetning: Utviklingsfondets saldo pr. april kr 717 000,-. Budsjettet
foreslås redusert med kr. 300 000,Her vil det forventet bli tilført midler fra fylkeskommunen i størrelsesorden kr. 300 000,Primærnæringsfondets saldo pr. april. Kr. 499 000,-. Budsjettet foreslås redusert med kr
200 000,-.
Øvr 4 – Fond/Avsetning:
Budsjettmessig mindreforbruk kr 5 050 432,- ble i årsbudsjett 2016 vedtatt avsatt
disposisjonsfond. Det foreslås å redusere avsetningen til disposisjonsfond med kr
1 072 740,-.
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Investeringer:
Tall i hele 1000

Sum vedtatt investeringer årsbudsjett 2016
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Brutto vedtatt inv. Utgift
Finansiert slik:
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Bruk av lån
Bruk av avsetninger
Brutto inv. Inntekter
Tilskudd til Vadsø havn – Flytebrygge
Inv1 Vestre Jakobselv
Nytt prosjekt
Bruk av ubundne kapitalfond
Inv2 Nytt sak/arkiv-system
Vedtatt ramme 2016
750
Prosjektleder
Bruk av ubundne kapitalfond
Brutto inv. Utgifter

Budsjett
2016
103 043
18 000
1 500
122 543

2017
12 875
18 000
1 500
32 375

Planperioden
2018
2019
7 475
7 475
18 000 18 000
1 500
1 500
26 975 26 975

-1 501
-19 957
-100 785
-300

-500
-2 000
-29 875
0

-500
-1 500
-24 975
0

-500
-1 500
-24 975
0

32 375

26 975

26 975

1 200
-1 200

1 025
-1 025
125 968

Inv 1 - Tilskudd til Vadsø havn for flytebrygge i Vestre-Jakobselv: Søknad fra Vadsø
havn om kommunal støtte til flytebrygge i Vestre Jakobselv. Prosjektet er 40 % finansiert
med statlig tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 for 2016.
Se tilsagn som vedlegg.
Inv 2 – Nytt sak/arkiv-system: Prosjektledelse Arkivsystem/Web + ekstraressurs Arkiv
I forbindelse med overgang til nytt sak og arkivsystem er det nødvendig med ressurs til
prosjektledelse. Det er naturlig i man i denne også tar inn prosjektledelse for ny nett- og
intranettløsning. Det legges opp til en hel stilling i et år.
I tillegg er det behov for en større gjennomgang og opprydding i eksisterende baser samt
avslutning av eksisterende saker.

Saldo på ubundne kapitalfond vil være kr 11,4 mill etter budsjettreguleringen.
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Ikke-prioriterte tiltak:

Sentral styring

Tiltak
St 2

Drift av turistinformasjon

Sum tiltak

Merutg/inntekt
2016

Merutg/inntekt
2017

78 500

78 500

78 500

78 500

St 2 - Fellesområder: Kommunestyret har i budsjett 2016 avsatt kr 200.000 til drift av
turistinformasjon. Dette er en reduksjon på kr 100.000 fra 2015. Varanger Næringssenter
hadde i 2015 prosjektlederansvaret mens Frivillig sentral hadde lokasjonen. Evaluering
viser at dette var vellykket. Begge aktører er villig til å påta seg oppdaget også i 2016.
Kostnadene ved tiltaket er imidlertid beregnet å være høyere enn hva som er budsjettert
for 2016, og dersom dette skal gjennomføres tilsvarende fjoråret vil det kreve en økning
av budsjett til totalt kr 278.500.
Viser til eget notat.

Kultur, utdanning og oppvekst
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kuo 6
Kuo 7
Kuo 8
Kuo 9

Ny stillingshjemmel Vestre Jakobselv skole

Merutg/inntekt
2017

200 000

540 000

50 000

0

Økt ledelsesressurs Vadsø ungdoms skole

320 000

640 000

Økt merkantil ressurs, Vadsø ungdomsskole

200 000

400 000

770 000

1 580 000

Arrangement ved bibliotektet

Sum ikke-prioriterte tiltak

Kuo 6 – Vestre-Jakobselv skole:
Det ble H-15 gjort nedskjæringer i antall stillinger for å komme i mål med regnskapet for
2015. Dette gav en svært vanskelig situasjon med mer sammenslåing av klasser. Spesielt
gjelder dette småtrinnet der gruppene ble store. Dette problemet har vi dratt med oss V-16
da samme antall stillinger ble videreført. Til høsten får vi store utfordringer spesielt på 1.
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tr så en 2-deling i 1-4 kl blir uaktuelt. Det blir nødvendig med 3 klasser (1. kl, 2-3 kl og 4.
kl). For å få dette til må skolen ha en ekstra stillingshjemmel fra 1 /8-2016.
Kuo 7 – Vadsø bibliotek:
Tiltak for å kunne tilby opplegg og arrangementer for barn, ungdommer og flyktninger,
gjennom våren og sommeren 2016.
Biblioteket ønsker i tiden fremover å prioritere arrangementer for barn og unge, samt å i
større grad kunne samarbeide med Pedagogisk Senter om tilbud til flyktninger og
asylsøkere.
For å kunne få dette er vi avhengig av å få overført ekstra tiltakspenger/lønnsmidler til
biblioteket.
Kuo 8 – Vadsø ungdomsskole:
Økt ledelsesressurs – 100 % stilling. Vadsø ungdomsskole har i dag bare 160 prosent
ledelsesressurs. Ledelsen på skolen er både sosiallærere og har mye undervisning. I de
prosessene som skolene i Vadsø er inne i og den nye satsningen "Ungdomstrinn i
utvikling" krever at ledelsen er tett på.
Kuo 9 – Vadsø ungdomsskole:
Økt merkantil ressurs – 100 % stilling. I dag har skolen bare 50 % ressurs. Dette anses
som for lite i forhold til de arbeidsoppgaver det er på en skole av denne størrelsen.
Ledelsen må i dag ta unna arbeid som burde vært gjort av merkantil personale.

Jens R. Betsi
Rådmann
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ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
15/2034
Saksnr.: Utvalg:
/
Eldrerådet
3/16
Kommunalt råd for funksjonshemmede
73/16
Formannskapet
4/16
Administrasjonsutvalget
/
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
25.05.2016
26.05.2016
31.05.2016
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2015 som kommunens
endelige årsregnskap med et mindreforbruk på kr 11 724 483,89.
Mindreforbruk kr 11 724 483,89 fordeles slik:
 Kr 5 909 988,56 benyttes til å dekke inn merforbruk 2014
 Kr 5 814 495,33 avsettes disposisjonsfond.
Vadsø kommunestyre tar Vadsø kommunes årsberetning 2015 og årsmeldinger fra enhetene
til orientering.

Vedlegg:
 Årsregnskap 2015:
- Hovedoversikter
- Driftsregnskap
- Investeringsregnskap
- Balanseregnskap
- Noter
 Årsberetning 2015
 Årsmeldinger 2015 fra enhetene
 Revisjonsberetning
 Kontrollutvalgets uttalelser
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Bakgrunn:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.
1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning.
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet
avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.
3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag
av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal
rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig
overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.
4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet
legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold
kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i
økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller
der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller
fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli
uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes
over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten,
som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for
kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak
som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen
og regnskapsføringen.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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ORIENTERINGER FSK 26.05.16

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1016
Saksnr.: Utvalg:
74/16
Formannskapet

Arkivkode:
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.

Vedlegg:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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ZAFARI AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
75/16
Formannskapet

Unnt.off.ofl.§13 jfr. f.l.§13
Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Zafari AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Zafari AS, Postboks 516, 9811 Vadsø
Skjenkested: Bajasso, Kirkegt. 16, 9800 Vadsø
Styrer: Torodd Johnsen, født 040967
Stedfortreder: Roy Kirkevåf, født 270262
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Pub/bar
Skjenkeareal:
Innendørs:
150 m2 med ca. 70 sitteplasser
Utendørs:
ca. 20 m2 med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
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Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200

Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Selskapet forutsettes å rette opp i sine skattemessige forpliktelser knyttet til oppbevaring og
innbetaling av forskuddstrekk for de ansatte.

Vedlegg:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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REMA 1000 VEISLETTA - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/7
Saksnr.: Utvalg:
76/16
Formannskapet

Unnt.off.ofl.§13 jfr. f.l.§13
Arkivkode: U60 &18
Møtedato:
26.05.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Rema 1000 Veisletta bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Rema 1000 Veisletta, Tanaveien 12, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar Johansen Anthi, født 040583, og som
stedfortreder godkjennes Kay Raudajoki, født 080276.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Vurdering:
Jens R. Betsi
Rådmann
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