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Saksnummer Møtedato

1120 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Kommunestyret

Budsjettregulering pr. 1 1.06.20

Kommunedirektørens anbefaling

1. Det gjøres følgende regulering av drifisbudsjett 2020

Red. inntekl

økt utsift
Økt inntekt/
red. utsift

Ansvarssruooe 1002 1 210 000

Ansvarsgrupoe 2@2 -500 000

Ansvarsgruppe 3001 -350 000

Ansvarsgruppe 3002 3 578 000

Ansvarsgruooe 4001 -1 000 000

Ansvarsgrupoe 5(}c1 750 000

Ansvarsgruppe 7001 -4000m

Ress.krevende bruker 1 3 800 000 -2 400 0m
Ress.krevende bruker 2 2 500 000 -1 040 000

Red. arbeidssiveravq. -1 310 000

Red. lønnøkninsspost -1 300 000

Tildelte skiønnsmidler -277 offi
Utsatt ove rf . Skatte opokr 140 000 -332 000

Reduserte renteuts. -320 000

Oppeiør forsikrine -386 000

Ekstra rammeti lsk. Korona -2L77 0æ
Påløpte utg. korona 869229

Avsetn. Rest ramme koron, 7307 777

Driftsmarein -2 363 000

14 155 000 -14 155 0m
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2. Det gjøres følgende regulering av investeringsbudsjett 2020

Økt uteift Redusert utgift
Nvtt saksbehandl er svste m 610 000

IKT-skoler 140 000

Fasade Sentralskola 1 000 000

Utrednins rådhuset 250 000

Bruk av lån utsatte/forsinka prosjekter 2 000 000

2 000 000 2 000 000

3. Mottatt sykelønnsrefusjon legges inn som inntekt, og tilsvarende beløp legges inn
som utgift under posten for sykelønnsvikar, dette for å unngå store awik mellom budsjett og
regnskap.

Momskompensasjon legges inn som utgift og inntekt tilsvarende regnskapsførte beløp.

Saksutredning

I henhold til kommunelovens $a7 pkt. 2 og 3 skaladministrasjonssjefen holde
kommunestyret orientert om endringer i inntekter og utgifter i forhold til årsbudsjettet, og
kommunestyret skal da vedta nødvendig regulering av årsbudsjettet.
Det vises til økonomirapport for 1. tertial, der det er redegjort for avvik i forhold til budsjett
hittil i år, samt utarbeidet en prognose for hvordan en forventer å komme ut ved årets slutt.
Denne prognosen viser et forventet merforbruk på ca. 4 mill. kroner ved årets slutt.

I forslag til vedtak er awikene i forhold til vedtatt budsjett satt opp etter de ulike
ansvarsgruppene, i tillegg er det tatt med endringer som omfatter flere ansvarsgrupper og
som må fordeles ut.

Ansvarsqruppe 1002
Det er oppdaget en feil i budsjetteringen av lønn på økonomiavdelingen, stillingen som
skatteoppkrever er tatt ut med dobbel virkning. Det forventes merutgifter til advokat i

forbindelse med del ll av KOFA-saken, forlik med Braathe-gruppen og utgifter til konsulent i

forbindelse med anskaffelsesprosessen av ny driftsavtale på lKT. Totalt merforbruk forventes
åbli 1,2 mill. kroner.

Ansvarsoruooe 2002
Det er mindreforbruk knyttet til sykefravær hvor det ikke er tatt inn vikar og hvor kommunen
har mottatt sykelønnsrefusjon fra NAV.

Ansvarsqruppe 3001
Mindreforbruk på legetjenesten knyttet til senere ansettelse i stilling enn det som var forutsatt
i budsjett fior 2020.
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Ansvarsqruooe 3002
Store overskridelser knyttet til lønnskostnader, da særlig til overtid og kjøp av tjenester fra
vikarbyrå.
Det har også vært kjøpt flere liggedøgn ved Nordlandssykehuset HF enn det som var lagt til
grunn i budsjett.

Ansvarsqruppe 4001
Mindreforbruk knyttet til reduserte strømutgifter enn det som var lagt til grunn i budsjett for
2020.

Ansvarsqruppe 5001
Vintervedlikeholdet har blitt dyrt, og en forventer også en del større sommervedlikehold. Noe
besparelse knyttet til vakanser, mens det har vært en betydelig økning i kostnader knyttet til
innkjøp av renholdsutstyr.

Ansvarsqruppe 7001
Forventet besparelse på kr. 400.000 i løpet av 2020 knyttet til omdisponeringer

Ressurskrevende bruker 1

Det ble i budsjettet for 2020 vedtatt en merutgift på netto 1 mill. kroner. For å få budsjettet i

samsvar med regnskap må det budsjetteres med brutto utgift og inntekt. Forventede utgifter
og inntekter legges inn, med en virkning på 1 mill. i økte netto utgifter.

Ressurskrevende bruker 2
Det er blitt klart at Steigen kommune vil få en ny ressurskrevende bruker i løpet av 2020.

Redusert arbeidsoiveravqift
Som en del av tiltakspakkene som følge av corona-pandemien er arbeidsgiveravgiften for 3
termin redusert med 4 o/o.

Redusert lønnsøkninospost
I budsjettet for 202O ble det avsatt 3,1 Vo til forventet lønnsøkning i 2020. Etter utbruddet av
corona-pandemien er dette anslaget redusert til2 o/o av KS (regjeringens anslag er 1,5 o/o).

Tildelte skiønnsmidler
Steigen kommune er tildelt kr.277.000 i ekstra ordinære skjønnsmidler som følge av corona-
pandemien.

Utsatt overfø ri no av skatteopokrever-fu n ksion
I forbindelse med corona-pandemien er overføringen av ansvaret for
skatteoppkreverfunksjonen til Staten utsatt til 01.11.2020. Dette betyr at vi må kjøpe
tjenesten av Bodø kommune frem til ny dato for overtagelse. Vi har også fått kompensert for
dette i revidert nasjonalbudsjett.

Reduserte renteutqifter
Forventet netto besparelse på renteutgifter i forhold til budsjett for 2020 etter at Norges Bank
har satt ned styringsrenten.

Opoqiør forsikrinq
Vi har fått oppgjør fra forsikringsselskapet for hendelser som var utgiftsført i 2019
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Ekstra rammetilskudd
Vi har mottatt 2,17 mill. kroner i ekstra rammetilskudd i forbindelse med corona-pandemien til
dekning av ekstra utgifter. Pr. 04.06.2020 var det utgiftsført 0,87 mill. kroner i ekstra utgifter.
Rest beløpet avsettes til fond for å dekke utgifter som påløper etter denne dato.

Driftsmaroin
Det ble i budsjettet for 202O avsatt kr.2,41 mill. kroner i driftsmargin. Det foreslås brukt av
denne for å balansere budsjettreguleringen.

INVESTERINGER:

lnvestering i nytt saksbehandlersystem ble tatt inn i budsjett for 2018. lnvesteringen har blitt
utsatt flere ganger av ulike årsaker, men er nå i ferd med å bli ferdigstilt. Det viser seg at den
rammen som ble avsatt til prosjektet ikke var stor nok. Totalt vil denne investeringen beløpe
seg til 1,31 mill. kroner. For lite avsatt kr. 0,61 mill. kroner innarbeides i

investerin gsbudsjettet for 2020.

Det ble avsatt midler til kjøp av 40 nye datamaskiner til elver i budsjettet for 2020 til innkjøp
av datamaskiner til 8 klassinger. Det viser seg at det er behov for å kjøpe inn totalt 67
datamaskiner i 2020, og det avsettes midler til innkjøp av disse, samt kostnad for oppsett av
maskinene. Total økning i ramme for innkjøp av datamaskiner innenfor oppvekst er 0,14 mill.
kroner.

Det er i tidligere saker omdisponert midler fra vedtatt prosjekt fasade rådhus til nytt prosjekt
fasade sentralskolen og utredning av ombygging/renovering rådhus. Totalt er det
omdisponert 1,25 mill. kroner.

Økning i rammen for nye prosjekter dekkes av allerede lånte midler til andre prosjekter som
er utsatt / eller ikke blir ferdigstilt i 2020.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.

Vedlegg:

Økonomirapport pr. 1. teftial2020

6



Steigen konnnnune
-frysf som gir lyst

økonomirapport

1. tertial 2O2O
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S 5-4. Bevilgningsoversikter - drift
Regns kap

Periodisert Opprinnelig
Regnskap budsjett budsjett Regnskap

2020 2020 2020 2019Tall i 1000 kroner

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd

lnntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt

46012
-20 608

-1

-3 237

45784
-18 978

0

-3 003

-120 550

66 496

-12 660

-31 335

46190
-18 909

-174

-3 327Andre driftsinntekter

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto 81 419

0

78 860

0

221 920

0

76 920

0

nerelle driftsinntekterSum -59 858 -67 765 -2310/j0 -68 600

Avskrivni

Sum netto 81 419 78860 221920 76920

Brutto driftsresultat 11 561 11 095 -9121 8

Finansinntekte r/Finansutgifte r
Renteinntekter

Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter

-308

0

0

1 486

2024

-189

0

0

1 517

2067

-'t 170

€ 860

0

8233
I 800

-222

0

0

1 374

1 969lån

lVlotpost avskrivninger

Netto fi r 3202 3 396 9003 3121
0 0 0

Netto driftsresultat 14763 14491 -{18 114øi1

Disp. eller dekning av nefto driftsresultat
Overføring til investering

Nto avsetninger til eller bruk av bundne

Nto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

0

25-1

0

-776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 292

1 410

0Dekn AV års merforbruk
eller dekni av nto driftsresultat -776 0 {18 -125

Fremført til inndekn isenere år 0 11 31613 987 ',14 491

Overordnet kommentar:

Pr. utgangen av aprilviser regnskapet et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i forhold til periodisert

budsjett, mens en har en prognose som tilsier at vi kan få et merforbruk på ca. 4 mill. kroner på

årsbasis iforhold til budsjett 2020.

Det er innenfor helse/omsorg vifinner det største awikene i forhold til budsjett, men alle

ansvarsgruppene har awik iforhold til periodisert budsjett.
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Anvarsgruppe 1001, 1002 og 1003

Kommentar: Redusert reisevirksomhet kan gi noe besparelser både innenfor politisk virksomhet og i

sentraladministrasjonen. Merforbruk som meldt i februar-rapporten gjør seg fortsatt gjeldende:

Vi har dessverre gjort en feil i budsjett for økonomiavdelinga: LØnnsutgifter til skatteoppkrever er

trukket ut av lønnsbudsjettet med dobbelvirkning. Dette har en helårseffekt på kr. 683.000 inkl.

sosiale utgifter. Videre forventes det merforbruk av advokatutgifter knyttet til del ll av KOFA-saken,

og kr. 180.000,- i utgifter tilforlik med Braathe-gruppen som det ikke var budsjettert med. Konsulent-

utgifter til anskaffelsesprosessen for ny driftsavtale på IKT kommer også ut over budsjett, med et

Ueløp på ca. 160.000,-. Totalt er prognosen for merforbruk på årsbasis på 1,2 mill. kr. Eventuelt
gebyr ilagt i KOFA del ll kommer itillegg.

Ansvarsgruppe 2001, 2002 og2003

Kommentar ansvarsgruppe 2001: Det er brukt mindre på varer og tjenester enn det periodisert

budsjett tilsier. Har også mottatt tikkudd som ikke er budsjettert. Disse tilskuddene vil bli brukt ifm
nytt læreplanverk.

Kan få økte utgifter ifm. fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Dette henger sammen med

sakkyndige vurderinger fra PPT.

Forventer å være i balanse ved årets slutt om ikke nye sakkyndige vurderinger fra PPT tilrår ressurser

ut over det som allerede er lagt inn i budsjett.

Kommentar ansvarsgruppe 2002: Mindreforbruk skyldes i hovedsak at det ikke er leid inn vikar ved

sykefravær.

Skole og SFO forventes å ha et mindreforbruk på en halv million kroner ved årets slutt om ikke

uforutsette utgift er oppstår.

Kulturskolen har tapte inntekter på grunn av Covid-19 situasjonen. De forventes et inntektstap ved

årets slutt.

Kommentar ansvarsgruppe 2003: Forventes å være i balanse ved årets slutt
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Ansvars-
gruppe

Regnskap
pr.30.@.20

Budsjett
pr.30.@.20

Mer (+) / Mindre(-)
forbruk

Forbruk % Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+)/
Mindre (-)forbruk

1001 1 855 536 2060087 -204 551 gooÅ 5972427 0

1m2 7 865 981 7 979572 -113 591 99% 2L7L3233 1 210 000

1003 574L82 5524m 2t782 LM% il2t50 0

Ansvars-

gruppe
Regnskap

pr.30.04.20
Budsjett

pr. 30.04.20

Mer (+) / Mindre(-)
forbruk

Forbruk% Årsbudsjett
2020

Årsprognose mer (+)/
Mindre (-) forbruk

2001 1942950 2r58078 -2L5L28 90% 6 982 998 0

2W2 L5232489 15 015 695 -783206 95o/" 43673202 -5000m
2003 7 225347 7 293778 -68 431 99o/" L88IO234 0



Ansvarsgruppe 3001 og 3002

Kommentar: Stipulert merforbruk pr utgangen av 202O,3 580 000 mill. kroner. For pleie- og omsorg

er det lønnskostnader som utgjør merforbruket, fordifolk som er ijobb utløser overtid ved mer-

/ekstraarbeid. Vakanse og sykefravær krever at det må settes inn vikarer. Bruk av vikarbyrå er høyere

enn budsjettert, og nØdvendig for å ha forsvarlig drift. I perioder er det behov for Økt bemanning

knyttet til enkelte brukere. Det gjelder hele døgnet. Oppbemanningen er nØdvendig for å sikre

forsvarlig drift itjenestene. Det har vært rettet opp en flerårig feil som gjelder lovpålagt

deltvakttillegg, og det er et engangstilfelle. Mangeårig ordning med deltvakter blir awiklet fra 1. juni.

Dagaktivitetstilbudet må regne på egenandelen på nytt, for å komme nærmest mulig selvkost.

Øremerket tilskudd fra staten ble fjernet i år. Det er særlig kostnader tilknyttet skyss som utgjØr

merforbruk.

Steigentunet drift har en uforutsett utgift for kjøp av tjenester fra andre, for ressurskrevende bruker,

se egen sak om budsjettregulering. Netto utgift utgjØr merforbruket, og noe dekkes inn ved tilskudd

til særlig ressurskrevende tjenester. Kjøp av liggedøgn påfører også merforbruk, og har vært spesielt

høyt noen måneder. Det er pr. utgangen av april måned betalt kr. 287.O52 for totalt 57 liggedøgn.

Ansvargruppe 4001 - Eiendomsdrift

Kommentar: Ansvar 4OO|4OZ ser ok ut så langt. Noe redusert inntekt på leieinntektene i forhold til

budsjett. I sum ingen grunn til å endre årsprognose.

To driftstiltak vedtatt i budsjett (garderobe laskestad og basseng sentralskole) gir noen

periodiseringsfeil. Så langt ingen kjente/vedtatte endringer i forhold til årsbudsjett/prognose på

disse. Vi har avdekt stØrre skadeomfang på garderobe laskestad, men utreder fortsatt omfang og

kjører ny runde opp mot forsikringa for å avklare hva som er dekt eller ikke giennom den. Dersom

det blir tydelig at vi får en betydelig overskridelse på dette arbeidet, det må avklares i egen sak.

Strømforbruket: Vi har hatt svært lave strømpriser hittil i 2O2O. Foreløpig mindreforbruk på drøyt

500.000,-.

Oppussing Mølnmoa ca. 100.000,- over budsjett. Vi har en kjent kommende overskridelse på ca

150.000,- i forbindelse oppussing Toppen.

Årsprognose 1 mill. under budsjett for ansvarsgruppe 4001.

Ansvars-
gruppe

Regnskap

pr. 30.04.20

Budsjett
pr.30.04.20

Mer (+) / Mindre(-)

forbruk
Forbruk % Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+)/
Mindre (-)forbruk

3001 8 802 334 9 415 1s6 -672822 93% 28 303 584 -3500m

3002 24ffi755 20 019 463 398r292 L20% 55677 343 3 930 000

Ansvars-

gruppe
Regnskap

pr. 30.04.20

Budsjett
pr.30.@.20

Mer (+)/ Mindre(-)

forbruk
Forbruk % Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+)/
Mindre (-)forbruk

4001 1587 474 tgts227 -327 7s3 83% 3 045 911 -1 000 000
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Ansvarsgruppe 5001 - Teknisk drift

Kommentar: Ansvar 501-502. Vakanser på 501(driftsoperatører) , noe overforbruk på 502

(renholdstjenesten) relatert tilferieavvikling og sykefravær. Antar å komme ca i null ut på disse to i

årsprognosen. Det er blitt en radikal kostnadsøkning på innkjøpsavtalen renholdsutstyr. Estimert

Økning for de vanligste produktene på Steigentunet alene er en Økning fra ca 30.000,- pr år til drøyt

200.000,- pr år.

Ansvar 562 (vei). Vintervedlikeholdet har blitt dyrt. Påfølgende nødvendig sommervedlikehold har

også blitt dyrt. Pr utgang april er kjent overskridelse ca 700.000,- over periodisert budsjett. Det

ventes en del større sommervedlikeholdskostnader utover normalen i vår.

Hvis vi får en <normal> vintersesong november-desember, så er prognosen at vi kommer ut med et
overforbruk på 750.000,-.

Ansvarsgruppe 6001 - Forvaltning

Kommentar: Ansvar 458 (veterinær). Tildelt stimuleringstilskudd ble på 400.000,- mindre enn

budsjettert (på hele året). Regnskap erca ibalanse med budsjett perf6rstetertialrapport.

Ansvarsgruppe 7001 - NAV

Kommentar: Mindreforbruket pr. utgangen av februar skyldes tiltak som ikke er igangsatt, men de

vil bli gjennomført i løpet av året. Regnskap forventes å bli avlagt i henhold til budsjett.

Ansvars-

gruppe
Regnskap

pr. 30.04.20

Budsjett
pr. 30.04.20

Mer {+) / Mindre(-)
forbruk

ForbrukY" Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+)/
Mindre (-)forbruk

5001 4372229 3772026 s4o203 tL4% 12226608 750 000

Ansvars-
gruppe

Regnskap

pr.30.04.20
Budsjett

pr.30.04.20
Mer (+)/ ruindre(-)

forbruk
ForbrukYo Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+) /
Mindre (-) forbruk

6001 2ræ344 1 808 875 300459 Lt7% 5 193 057 0

Ansvars-
gruppe

Regnskap
pr.30.@.20

Budsjett
pr.30.@.20

Mer (+) / Mindre(-)
forbruk

Forbruk % Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+) /
Mindre (-) forbruk

7æt 2084378 3 093 909 -1 009 531 67% 7 s28037 0
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Ansvars-
gruppe

Regnskap
pr. 30.04.20

Budsjett
pr. 30.04.20

Mer (+) / Mindre(-)

forbruk
ForbrukYo Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+) /
Mindre (-) forbruk

8001 -66476602 -æ579397 -L897 205 LO3% -2L888067t 0

Ansvarsgruppe 8001og 9001: Rammeoverføring, skatt, diverse og finans

Kommentar: Mindreforbruket på ansvarsgruppe 8001skyldes det ekstra rammetilskuddet på 2,17

millioner kroner som ble utbetalt iforbindelse med korona- epidemien. Det er mottatt 1,63 millioner

kroner mer i skatteinntekter enn det som periodisert budsjett skulle tilsi, mens det i ordinært

rammetilskudd, inntektsutjevning og andre refusjoner er innkommet kr. 1,9 millioner mindre enn

periodisert budsjett tilsier.

Mindreforbruket på ansvarsgruppe 9001 er knyttet til forsikringsoppgjØr for saker som oppstod i

201.9, samt litt høyere renteinntekter på videre utlån i forhold til periodisert budsjett.

Likviditet

Belastning på kassakreditt pr.30.04.20 var 11,35 mill. kr. Pr.25. mai er beløpet 14,54 mil. kr

FINANSRAPPORTERING

l.Innledning
I henhold til Steigen kommunes finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2010

skal kommunedirektØren rapportere om finansforvaltningen ved utgangen av hvert tertial. I tillegg

skal kommunedirektøren etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen av

finansforvaltningen gjennom året og status ved utgangen av året.

Administrasjonen legger med dette fram en finansrapport over Steigen kommunes forvaltning av

likvider og gjeld i perioden januar til april 2020.

2. Rapportering om likviditetsforvaltningen og verdipapirer

2.l Markedsverdi

Per 30. april 2020 hadde Steigen kommune en samlet saldo på sine innskuddskonti på 14,8 mill.

kroner. Beløpet er fordelt på følgende konti i Sparebank 1 Nord-Norge:

2.2 Rentebetinselser

Gjennomsnittlig innskuddsrente på Steigen kommunes konti i Sparebank 1 Nord-Norge var 7,75

prosent fra januar til april 2020.

Ansvars-

gruppe
Regnskap

pr.30.04.20
Budsjett

pr.30.04.20
Mer (+) / Mindre(-)

forbruk
Forbruk9/o Årsbudsjett

2020

Årsprognose mer (+) /
Mindre (-) forbruk

9001 2870æ9 3 393 986 -523331 8s% 9170777 0
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Referanseindeks ST1X fra Oslo Børs viser en gjennomsnittlig rente for 1. tertial på 0,91 prosent

2.3 Kommunedirektørens kommentarer

Oppdelingen i ulike konti har delvis historiske årsaker
Kommunens rentebetingelser har i perioden vært bedre enn referanseindeksen og vurderes
dermed som tilfredsstillende.
lnnskuddsrenten har gått ned gjennom perioden fra et nivå på rundt 2,16 prosent ved
årsskiftet til rundt 0,88 prosent ved utgangen av april. Dette har blant annet sammenheng
med at Norges bank harsatt ned styringsrenten med 1,25 prosentpoeng i 1. tertial2020 som
f ølge av corona-pa ndem ien.

2.4 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens midler er i henhold til rammene i finansreglementet for perioden

januar til april.

3. Verdipapirer
3.1 Bokførte verdier

P r. 3O.O4.2O20 va r det ingen end ringer fra forrige ra pport pr. 37.L2.2O19.

3.2 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens aksjer og andeler er i henhold til rammene i finansreglementet for
perioden januar til april 2020.

4. Rapportering om gieldsforvaltningen

4.1 Opptak av nv sield

For å finansiere investerin ger i 2O2O ble det i april 2020 tatt opp et nytt lån på 25,68 mill. kroner i KLP

Kommunekreditt. Lånet ble tatt opp med fast rente i 5 år. Rentetilbud ble hentet inn fra

Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt, og beste tilbud ble valgt.

4.2 Konvertering lån

lngen eldre lån er blitt konvertert i perioden.

4.3 Låneportefølien

Per 30. april2O2O hadde Steigen kommune lån på til sammen 333,73 mill, kroner. Av dette var 293,7

mill. kroner investeringslån, 40,63 mill. kroner lån til videreutlån, mens 4,39 mill. kroner var ubrukte

lånemidler. Andel av investeringslån som gjelder investeringer i selvkostområdene utgjØr 38,47 mill.

kroner og74,28 mill. kroner er lån hvor kommunen har avtale om refusjon av renter og avdrag fra

næringslivet. Det er betalt 2,02 mill. kroner i avdrag på lån knyttet til investeringer, og 0,5 mill.

kroner i avdrag på Husbanklån som benyttes tilvidereutlån i 1. tertial 2020.

a
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4.4 Løpetid oe rentebindinq

Veid gjenværende løpetid for låneporteføljen er 22,73 år

Andelen av låneporteføljen som er fastrentelån er 32,L7 prosent.

4.5 Rentebetinselser

Veid gjennomsnittlig rente for låneporteføljen har vært 1,78 prosent i perioden januar til april 2020

Når en ser bort fra lån med fastrente har portef6ljen en veid gjennomsnittlig rente på 1,52 prosent.

Referanseindeks NIBOR 3 måneder hadde en gjennomsnittlig rente på 1,55 prosent i 1. kvartal 2020.

4.6 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunens flytende rentebetingelse har i perioden vært høyere enn referanseindeksen,
men vurderes likevel som tilfredsstillende. Når en tar hensyn til fastrenteavtalen er
kommunens lånerenter noe høyere enn referanseindeksen. Binding av renten anses likevel
som hensiktsmessig i forhold til risiko for økning i rentemarkedet.
Det har ikke vært vesentlige endringer i Steigen kommunes risikoeksponering i

gjeldsforvaltningen i perioden.

Markedsrenten har gått ned gjennom perioden.. Dette har blant annet sammenheng med at
Norges bank har satt ned styringsrenten med 1,25 prosentpoeng i 1. tertial 2020.

Finansreglementet fastsetter at gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent

og at gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid skal være mellom 1 og 5 år. Da kommunestyret

vedtok finansreglementet ble det vedtatt at den delen av reglementet som omfatter rentebinding

skal tre i kraft fra 1. januar 2011.

4.7 Avvik

Gjeldsforvaltningen er gjennomført i henhold til rammene i gjeldende deler av finansreglementet for
perioden januartil august 2010.

a

a

a
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Sykefraværet i Steigen kommune pr. 1. kvarta,2O2O, sammenlignet med 1. kvartal 2019

1. kvart.

2019

1. kvart.

2020

Område FtaværiY" Fraværi/o

Sentraladm/adm.oppvekst 9,Oyo 0,6y"

Skolene L2,4% 8,6%

Barnehagene !5,9% 12,9%

Helse/Kjøkken/Stab/trtav 8,7% 9,8%

Pleie, sykehiem r4,8% t2,g%

Hjemmetjenesten 9,7% L5,3%

Plan, utvikling drift inkl uteseksjonen 7,gyo O,9Yo

TOTATTSYKEFRAVÆR l2,4yo 9,7Yo

KOMMENTARER:

Sykefraværet pr. 1. kvartal 2020 viser en nedgang sammenlignet med 1. kvartal 2019. Når vi ser på

sykefraværsutviklingen over tid, hadde vi det høyeste registrerte fravær i 1. kvartal 2019.

Første kvartal i år utgjør langtidsfraværet79 % av det totale sykefraværet, mens 2t% er fravær

innenfor arbeidsgiverperioden, 0-16 dager.

Det totale fraværet fordeler seg på egenmeldt fravær som utgjør 7,3 Yo, og legemeldt fravær på 8,6%.

Fravær som skyldes koronarelatert sykdom er ikke med i den fremlagte sykefraværsstatistikken.

Dette fraværet holdes utenfor ordinært sykefravær og vil være en del av det totale korona-

regnskapet.

Situasjonen vi har hatt siden midten av mars med korona-fokus har dessverre satt det påbegynte

arbeidet med å redusere sykefraværet på vent. Når samfunnet nå åpnes forsiktig, er det et mål om å

komme i gang igjen med dette arbeidet.

Dag Robertsen

Personalsjef
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I nvesteringsprosjekter 2020

Oljekjel, Nordfold skole lnngått kontrakt på utbedring, skjer etter planen i

løpet av sommeren

Omsorgsboligene Prosiektet påeår. Stort sett i rute
El-pa rkering Steigentu net Følger prosiekt omsorgsbolig

Laskestad Barnehage Stoppet opp i påvente av kulturminnefaglig
befaring fra NFK. Stått i ro siden november.
Befaring var forventet i løpet av mai.

Parkeringsplass Frumoa Ferdigstilles i vår.

Ombygging kontor hjemmetjenesten lkke igangsatt som planlagt pga omrioritering
av ressurs/kapasitet til gjennomføring andre
prosjekt på Steigentunet. Nå stoppet opp pga

coronasituasjonen, det aktuelle rommet er
mobilisert som midlertidig garderobe -
sm itteverntiltak.

Ombvgging legekontor Så å si ferdiestilt, noe <finpuss> gienstår

Kai Nordfold Første befaring gjennomført av konsulent, vi
venter på avklaring kostnadsbilde for
gjennomf6ring av forprosjektet. Mulig
kostnadsrammen må økes.

Toalett sentralskolen Ferdigstilt
Rådhuset, lensma nnskontor og fasade Utsatt til neste år, det meste av rammen er

omdisponert sak 36/20 (fks) og 1al20 (kst).

Søppelskur lkke isangsatt

Brannverntiltak rådhuset Se sak 14120 (kst)

Lastebil Pågår (forespØrsel om tilbud sendt)

Plenklipper Påeår (tilbud innhentet)
Kai Storskjæret Vest Venter på avklaring finansiering. Jobber med en

kvalitetssikring av prosjekteringen/nøyaktig
plassering av kaia.

Helikopterlandingsplass Leines lkke igangsatt.

Utbedring Nordfold vannverk P la n leggingforbered elser pågå r. Ten kes utført i

løpet av sommersesong.

Skiltplan Kommet et steg videre etter lang saksbehandling
hos vegvesenfylkeskommune/kartverk. lkke
prioritert grunnet corona.

Velferdsteknologi lkke igangsatt.

lnnkjøp PC personell lnnkjøp gjennomført

lnnkjøp elev PC 25 pc'er er innkjøpt, rammen må økes (se

budsiettreguleringssak).

Nytt sa ksbehand li ngssystem Er igangsatt, rammen må økes (se budsjett-
regu leringssa k).

IKT NAV Er igangsatt
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2Ol1 17 3-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

2t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Bogøy dagligvarer

Kommunedirektørens anbefaling

Bogøy Dagligvarer AS gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil4,7
volumprosent alkohol ved sin butikk i Bogen i Steigen. Jfr. alkohollovens S 3-1. Bevillingen
gjelder fram til 30. september 2024.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skalsalget opphøre kl. 18.00. Dette
gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Bogøy Dagligvarer AS søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med
inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Styrer for bevillingen: Heidi Gylseth. Stedfortreder: Marit Pedersen (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter $ 3-1b. Det
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gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl S 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges itidsrommet 08.00-18.00. På dag før søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag før søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (2019) pkt. 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2O17 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse : 2O2O I 1 1 7 6- 1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

3t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Goop Prix Steigen avd.
Leinesfjord

Kommunedirektørens anbefaling

Coop Nordland gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil4,7 volumprosent
alkoholved sine avdelinger i Leinesflord, Nordfold og Leines i Steigen. Jfr. alkohollovens $ 3-
1. Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skal salget opphøre kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

COOP Nordland søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol. Gjeldende bevilling opphører 30.09.2020.

Det søkes for alle tre avdelinger av COOP Nordland i Steigen. Det er ingen endringer i

styrere og stedfortredere ved denne fornyinga:

Leinestjord: Styrer Salve Kildahl, stedfortreder Sissel Overholdt

Nordfold: Styrer Sigrid Pickhardt, stedfortreder Harry Karlsen

Leines: Styrer Janne Adolfsen, stedfortreder Sissel Johnsen

Alle har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt ti! 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens S 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter $ 3-'tb. Det
gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling isamme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl S 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges itidsrommet 08.00-18.00. På dag før søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag før søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (201 9) pkt 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2Ol'l 17 5-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

4t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Marked Leines

Kommunedirektørens anbefaling

Coop Nordland gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil4,7 volumprosent
alkoholved sine avdelinger i Leinestiord, Nordfold og Leines i Steigen. Jfr. alkohollovens $ 3-
1. Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skal salget opphøre kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

COOP Nordland søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol. Gjeldende bevilling opphører 30.09.2020.

Det søkes for alle tre avdelinger av COOP Nordland i Steigen. Det er ingen endringer i

styrere og stedfortredere ved denne fornyinga:

Leinesf,ord: Styrer Salve Kildahl, stedfortreder Sissel Overholdt

Nordfold: Styrer Sigrid Pickhardt, stedfortreder Harry Karlsen

Leines: Styrer Janne Adolfsen, stedfortreder Sissel Johnsen

Alle har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter $ 3-1b. Det
gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges itidsrommet 08.00-18.00. På dagfør søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag tør søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (201 9) pkt 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2O|l 17 4-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer

5t20

Møtedato

11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Marked Nordfold

Kommunedirektørens anbefaling

Coop Nordland gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil4,7 volumprosent
alkoholved sine avdelinger i Leinestjord, Nordfold og Leines i Steigen.
Jfr. alkohollovens $ 3-1. Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skalsalget opphøre kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

COOP Nordland søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol. Gjeldende bevilling opphører 30.09.2020.

Det søkes for alle tre avdelinger av COOP Nordland i Steigen. Det er ingen endringer i

styrere og stedfortredere ved denne fornyinga:

Leinesflord: Styrer Salve Kildahl, stedfortreder Sissel Overholdt

Nordfold: Styrer Sigrid Pickhardt, stedfortreder Harry Karlsen

Leines: Styrer Janne Adolfsen, stedfortreder Sissel Johnsen

Alle har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.
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Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter $ 3-1b. Det
gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt ivirksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl S 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges i tidsrommet 08.00-18.00. På dag før søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag før søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (2019) pkt 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2020 I 1 1 7 1 -1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer

6120

Møtedato

11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Ninas dagligvarer

Kommunedirektørens anbefaling

Ninas Dagligvarer gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7
volumprosent alkohol ved sin butikk på Nordskot i Steigen. Jfr. alkohollovens S 3-1.
Bevillingen gjelder fram til 30. september 2Q24.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skal salget opphøre kl. 18.00. Dette
gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Ninas Dagligvarer søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol.

Styrer for bevillingen: Nina lngolfsen. Stedfortreder: Hugo Fredriksen (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst iformannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
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bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter S 3-1b.
Det gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt ivirksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl S 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges i tidsrommet 08.00-18.00. På dag før søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag før søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (2019) pkt. 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2Oh 172-1

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

7t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Svendsen N. AS, Joker Våg

Kommu nedirektørens anbefaling

N. Svendsen AS gis fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil4,7
volumprosent alkohol ved sin butikk på Våg i Steigen. Jfr. alkohollovens S 3-1.
Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Tillatte salgstider: 08.00-20.00. På dag før helligdag skalsalget opphøre kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Det settes som vilkår for bevillinga at stedfortreder må avlegge og bestå kunnskapsprøve
innen 30. juni 2020.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

N. Svendsen søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7
volumprosent alkohol.

Styrer for bevillingen: Evelyn Svendsen. Stedfortreder: Ranita Hansen.

Styrer har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling. Stedfortreder må avlegge slik prøve.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 andre
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ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal
bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller bevilling etter S 3-1b.
Det gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan
ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges i tidsrommet 08.00-18.00. På dag'før søn- og helligdag
(unntatt dag før Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.
18.00 på dag lør søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (2019) pkl. 3.4.2

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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I Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2020 I I 17 8-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

8t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet AS

Kommunedirektørens anbefaling

AS Vinmonopolet salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og gruppe 3 i Leinestjord,
Steigen fornyes for fire år, med opphør 30. september 2024. Jfr. alkoholloven $ 3-1.
Apningstider fastsettes av departementet, jfr. $ 3-4.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

AS Vinmonopolet søker om fornyelse av sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2
(4,7-22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (22-60 %), som de har hatt siden desember 2015,
med dato for opphør 30. juni 2020.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven av
1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. $ 3-1 første
ledd lyder: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet
på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i $ 3-1a eller
bevilling etter $ 3-1b.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 3-a): Apningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av
departementet. Salg kan skje fra 08.00 til 18.00, men på dager Iør søn- og helligdager skal
salget opphøre kl. 15.00. Apningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være
lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen. Gjeldende kommunale
bestemmelser i Steigen vil ikke begrense de nevnte åpningstidene.

For AS Vinmonopolets bevilling er det ikke et krav at bevillingsmyndigheten skal godkjenne
en s$rer og stedfortreder ($ 1-7c første ledd). Vandelskravene i S 1-7 b gjelder heller ikke for
bevilling til AS Vinmonopolet.
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I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Rusmiddelpolitisk plan 2017 fastsetter salgs- og skjenketider i kommunen. Alkoholloven
inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av alkohol.
Kommunen kan innskrenke eller utvide i forhold til normaltidene. Det er ikke fastsatt egne
salgstider for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3. , men for gruppe 1 er det åpnet for lovens
maksimaltid, som er kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og 08.00 - 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2Ol 1 1 68-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer

9120

Møtedato

11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om skjenkebevilling - Villa Haugen Gatering AS

Kommunedirektørens anbefaling

Villa Haugen Catering AS gis skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin for skjenkestedet
Villa Haugen Restauranl,Grøtøya i Steigen. Skjenkingen kan foregå i restauranten.
Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens S 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>

Det settes som vilkår for skjenkebevillinga at Mattilsynet godkjenner lokalene.

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Villa Haugen Gatering AS søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med inntil 60
volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin) for servering i nybygget restaurant i tilknytning til
hovedhuset Villa Haugen. Det skal skjenkes i forbindelse med matservering (lunsj og
middag). Restauranten har plass til 18 gjester.

Sgrer for bevillingen: Unni Johnsen. Stedfortreder: John Magne Birkeland.

Begge har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivninga. De samme to personene er
allerede styrer og stedfortreder for skjenkebevillinga som Villa Haugen AS har for
skjenkestedet Villa Haugen Boutique Hotel (i hovedhuset). Det er en hovedregel at ingen
skal inneha flere verv som styrer/stedfortreder samtidig. Styrer og stedfortreder er i dette
tilfellet begge eiere av begge de to skjenkestedene. Drifta av de to skjenkestedene anses å
inngå i samme helhetlige driftskonsept. Lokaler/arealer for skjenking for de to
skjenkestedene er ikke overlappende. Etter kommunedirektørens vurdering vil sammenfallet
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i styrer/stedfortreder i dette tilfellet ikke uforenlig med hensynet til forsvarlig kontroll med
utøvelse av de to bevillingene.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.

Sted hvor skjenking kan er konkret angitt som <<restauranten)), som inngår i nylig ferdigstilt
restau rant/servicebyg g.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
inntil 22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk inntil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2O17, pkt.3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 20201 1 167 -1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

10t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol - Villa Haugen
Boutique Hotel

Kommunedirektørens anbefali ng

Villa Haugen AS gis fornyet skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin for skjenkestedet Villa
Haugen Boutique Hotel, Grøløya iSteigen. Skjenkingen kan foregå ihovedhuset (1. og 2.
etasje). I tillegg kan det skjenkes i kjellerstue og på veranda utenfor hovedstue.

På uteområder kan det skjenkes i lysthus m. platting, platting ved nytt servicebygg, samt
naust (1 .c,92. etg.) med platting.

Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap.4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens S 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2O24.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Villa Haugen AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med inntil
60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av bevillinga i

forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillingen: Unni Johnsen. Stedfortreder: John Magne Birkeland (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst iformannskapets møte.

Sted hvor skjenking kan foregå er beskrevet i søknaden, og nærmere angitt på skisse som
følger søknaden. Det er ikke endret i forhold til eksisterende bevilling.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørendeforskrifter. Etterlovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
inntil 22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.OO. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk innlil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2017, pkt 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift

35



Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 20201 1 1 64-'l

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

11t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol - Steigen
Vikingstue AS

Kommunedi rektørens anbefaling

Steigen Vikingstue AS gis fornyet skjenkebevilling for ø1,vin og brennevin. Bevillingen gjelder
i lokalene til Steigen Vikingstue, Våg i Steigen. Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens $ 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Saksutredning

Hva søkes det om:

Steigen Vikingestue AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
med inntil 60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av
bevillinga i forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillingen: Lillian Molstad-Andersen. Stedfortreder: Rita Lorentsen (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst iformannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
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bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
innlil22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk innlil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 20'17, pkt. 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt.2, delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2O I 1 I 66-'l

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

12t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol -
Regina Pedersen Design & Produksjon

Kommunedirektørens anbefaling

Regina Pedersen Design & Produksjon gis skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin.
Bevillingen gjelder i lokalene til Feskbruket, Nordskot og omegn bygdelag, Nordskot,
Steigen. Jfr. alkohollovens S 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens $ 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Regina Pedersen Design & Produksjon søker om skjenkebevilling på Feskbruket på
Nordskot. Søknaden er sendt inn som en fornyelse av bevilling gitt i juni 2018 til <Feskbruket
v/Regina Pedersen> i de samme lokalene. I søknaden er det angitt s(enketid fra kl. 15.00 -
02.00. Dette er ikke i henhold til bestemmelser i rusmiddelpolitisk plan av 2017 (se
nedenfor), og tilrås derfor ikke innvilget.

Det framgår av søknaden at det skal drives sommerkafe med enkel servering. Det skalvære
åpent to helger i før- og etter-sesong, samt fire uker i juli måned.

Styrer for bevillinga: Regina Pedersen . Stedfortreder: Tanja Felix Lademann (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
innlil22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommåt 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk innlil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2017, pkt 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt.2, delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse : 2020 I I 1 69-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

13120 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol -
Steigen Vertshus AS

Kommunedirektørens anbefaling

Steigen Vertshus AS gis fornyet skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin. Bevillingen gjelder i

spiserestaurant, kaf6, bar, pub, kaf6 i inngangspartiog på ute-terasser.
Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01.30, jfr. Alkohollovens S 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Steigen vertshus AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med
inntil 60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av
bevillinga i forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillingen: Elisabeth Hetzler. Stedfortreder: Tove Kristensen (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst iformannskapets møte.

Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
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bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt.
Alkohollovens kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 4-4): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
inntil22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk inntil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2017 , pkt. 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 2O2Ol 1 I 17 -2

Saksbehandler: Tordis Solie Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

14t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyet skjenkebevilling - Norske Skaug AS

Kommunedirektørens anbefaling

Norske Skaug AS v/Randi Skaug gis fornyet skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin.
Skjenking kan foregå i hovedhuset, butikken og naustet, og i konkret fysisk avgrensede
utearealer itilknytning til disse. Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens S 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Norske Skaug AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med
inntil 60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av
bevillinga i forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillinga: Randi Skaug.

Gjeldende bevilling er gitt med unntak fra kravet om å ha en stedfortreder for styrer, ettersom
stedet kun er åpent når styrer er tilstede. Det tilrås at dette unntaket videreføres.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens g 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
inntil22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk innlil 22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2017, pkt 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt.2, delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 at formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse: 202011 17 0-1

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer Møtedato

15t20 11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol -
Helnessund Brygger AS

Kommunedirektørens anbefaling

Helnessund Brygger AS gis fornyet skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin. Bevillingen
gjelder i Nybrygga samt på ffsisk avgrenset uteareal på kaia jfr. skisse datert 13.06.2016.
Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap. 4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01.30, jfr. Alkohollovens $ 4-4,3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.>>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2O24.

Saksutredning

Hva søkes det om:

Helnessund Brygger AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
med inntil 60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av
bevillinga i forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillingen: Arild Aasjord. Stedfortreder: Wibeke Aasjord Juul (Uendret)

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vildette bliopplyst iformannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter lovens $ 1-7 gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohollovens
kap. 4 reg u lerer kommu nale skjen kebevilli n ge r.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skalvære over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ a-a): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
innlil22 volumprosent alkohol itidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2O17, pkt. 3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og s(enkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Steigen
KOMMUNE

Saksfremlegg
Arkivreferanse : 2O2Ol 1 1 7 7 -3

Saksbehandler: Tordis Sofi e Langseth

Sakens gang

Saksnummer

16t20

Møtedato

11.06.2020

Utvalg

Formannskapet

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Engeløya håndbryggeri AS

Kommunedirektørens anbefaling

I

Engeløya HåndbryggeriAS gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil4,7
volumprosent alkohol fra egne lokaler påBø i Steigen. Det gis også utvidet salgsbevilling for
cider og mjød med inntil22 volumprosent alkohol. Jfr. alkohollovens S 3-1b.

Tillatte salgstider: Kl. 08.00-20.00. På dagfør helligdag skal salget opphøre kl. 18.00. Dette
gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salget kan foregå fra bryggeri-rommet i

anlegget.

il

Engeløya HåndbryggeriAS gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med inntil 22
volumprosent alkohol som er produsert i egen virksomhet.

Tillatte skjenketider: Kl. 08.00 - 01.30. Skjenking kan foregå i anleggets råvarelager. Det er
ikke tillatt med salg og skjenking av alkoholholdig drikk i samme lokale.

ill

Styrer for bevillingene er Bjørn Anders Nymoen. Bevillingen gjelder fram til 30. september
2024.

tv

Det settes følgende vilkår for bevillingene:

- Nymoen må avlegge kunnskapsprøvetor både salgs- og skjenkebevilling innen
30. juni 2020.

- Det tas forbehold om mattilsynets godkjenning av lokalene som skjenkested.
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Saksutredning:

Hva søkes det om:

Engeløya Håndbryggeri AS har i dag ei statlig bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk
med over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Dette er gitt av Helsedirektoratet i

2017, og er ikke tidsbegrenset. Videre har virksomheten kommunal bevilling for salg av
alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet etter alkhl S 3-1b. Denne bevillinga gjelder for
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 Vo volumprosent alkohol, samt for visse typer alkoholholdig
drikk i gruppe 2 (inntil 22 volumprosent). Nærmere bestemt gjelder dette cider og mjød, jfr.
krav i alkhl S 1-7f andre ledd. Denne salgsbevillinga søkes fornyet.

Engeløya HåndbryggeriAS søker nå også om serveringsbevilling for å kunne servere
alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet til sine kunder/gjester.

Styrer for bevillingen: Bjørn Anders Nymoen. Han har ikke avlagt kunnskapsprøve for
salgs/skjenkebevilling. Dette må gjennomføres og bestås i løpet av juni 2020.

Det opplyses i søknaden at bryggerimester Bjørn Anders Nymoen vilvære tilstede ved
servering for å prate om sine produkter til gjestene. Det vil ikke selges eller serveres uten at
han er tilstede. Det søkes derfor om fravikelse av kravet om å ha en stedfortreder. Etter
kommunedirektørens vurdering kan kravet om stedfortreders erstattes av et vilkår om at salg
og servering kun kan finne sted dersom styrer for bevillinga er tilstede.

Lokaler:

Virksomhetens driftsbygning har et bryggeri-rom og et råvarelager som to adskilte rom. Salg
av alkohol skalforegå fra bryggeri-rommet, mens skjenking skalforegå fra råvarelageret.
Alkohollovens $ 4-1 slår fast at det ikke kan gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.
Hva som regnes som ett og samme lokale må avgjøres av kommunen etter ei konkret
helhetsvurdering. Det legges vekt på at det er mulig å foreta en tilfredsstillende kontroll.
Utifra framlagte tegninger er det snakk om to tilgrensende rom, med dør imellom. Det er ikke
egen inngang direkte til råvarelageret (skjenkestedet), slik at adkomst blir via bryggeri-
rommet (salgslokalet). Etter ei samla vurdering tilrår kommunedirektøren at denne
innretninga av henholdsvis salgs- og skjenkelokaler aksepteres. Det legges vekt på at
omsetninga gjelder varer som virksomheten selv tilvirker, at skjenkelokalet er lite, og at
omfanget ikke er større enn at det legges opp til at bryggerimesteren alltid selv deltar og
prater om produktene til sine gjester.

Det søkes videre om at skjenkebevillinga også skal gjelde på <oppstillingsplass på utsiden
av døra,25 m2 avgrenset område med grus>. For å kunne drive en tilfredsstillende kontroll
med skjenkinga, er det viktig at lokalene der det kan skjenkes er konkret avgrenset fra
omgivelsene. En gruset oppstillings-plass i tilknytning til adkomsten til driftsbygninga
vurderes ikke å oppfylle dette kriteriet. Videre vil ei slik løsning innebære at salgslokalet
(bryggeri-rommet) blir liggende imellom de to arealene der skjenking tillates. Det tilrås derfor
at skjenking kun tillates inne i råvarelageret.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst i formannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om salgs- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i

alkoholloven av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og

tilvirking av alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etter
lovens $ 1-7 gis bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt.

$ 3-7b.Sa/g av alkoholholdig drikk tilvirket iegen virksomhet

Kommunal bevilling effer $ 3-1 annet ledd kan, dersom kravene i $ 1-7f første ledd er oppfylt,
utvides til å omfatte innførseleller tilvirkning for salg iegen virksomhet av alkoholholdig drikk
gruppe 1 som ikke ertilsatt brennevin. Dersom også kravene i$ 1-7f annet ledd er oppfylt,
kan den også utvides til å omfatte tilvirkning for salg iegen virksomhet av alkoholholdig drikk
gruppe 2.

Kommunal bevilling effer $ 3-1 annet ledd kan videre, dersom kravene i $ 1-7f er oppfylt,
omfatte salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2 tilvirket i henhold til statlig
tilv i rkn i ng sbevil I ing etter kap ittel 6.

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, /. $ 7-6 annet
ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel eller tilvirkning for salg i egen
virksomhet eller til å omfatte salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2 tilvirket i
henhold til statlig tilvirkningsbevilling etter kapittel 6.

Bestemmelsene i kapittel 1 og 3 får anvendelse så langt de passer for bevillinger etter første
og annet ledd.

Tilvirkning på grunnlag av utvidet bevilling etter første ledd kan ikke skje i samme anlegg
som tilvirkning etter lovens kapittel 6.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 3-7): Alkoholloven fastsetter at alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol kan selges i tidsrommet 08.00-18.00. På dag før søn- og helligdag
(unntatt daglør Kr. Himmelfartsdag) skalsalget opphøre kl. 15.00. Kommunen kan
innskrenke eller utvide disse salgstidene, men ikke utover kl. 20.00 på hverdager eller kl.

18.00 på dag før søn- og helligdag. I Steigen er det åpnet for disse maksimal-tidene, jfr.
rusmiddelpolitisk plan (2017) pkl. 3.4.2

For skjenking finner vi tidsinnskrenkinger i alkhl $ 4-4. Loven åpner for skjenking av
alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol i tidsrommet kl. 08.00-01.00.
Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i tidsrommet 03.00 - 06.00 er slik
skjenking forbudt. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22 % tillatt i tidsrommet
kl. 08.00 - 01.30. (jfr. plan av 2017)

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 alformannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling.

Dokumentet er elektronisk godkient og har ingen underskrift.
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Formannskapet

Søknad om ny periode for skjenkebevilling av alkohol -
Manshausen

Kommunedirektørens anbefaling

Børge Ousland AS gis fornyet skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin. Bevillingen gjelder på
Manshausen, Steigen. Skjenkingen kan foregå i hovedhuset med tilliggende terrasse,
biblioteUloftstue, nynaustet og gammelnaustet. Jfr. alkohollovens $ 1-7, jfr. kap.4.

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 - 01.30 og skjenking av brennevin kan skje fra
kl. 13.00 - 01 .30, jfr. Alkohollovens $ 4-4, 3. og 4. ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune.r>

Bevillingen gjelder fram til 30. september 2024.

Det settes som vilkår for bevillinga at stedfortreder må avlegge og bestå kunnskapsprøve
innen 30. juni 2020.

Saksutredning:

Hva søkes det om:

Børge Ousland AS søker om fornyelse av sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med
inntil 60 volumprosent alkohol (ø1, vin og brennevin). Det søkes ikke om endringer av
bevillingen i forbindelse med fornyinga.

Styrer for bevillingen: Børge Ousland. Stedfortreder: Karoline Roti

Stedfortreder jar ikke avlagt kunnskapsprøve, og må bestå denne i løpet av juni 202O.

Søknaden er oversendt politiet, kemneren og sosialtjenesten for innhenting av uttalelser.
Frist for tilbakemelding på uttalelsene er satt til 9. juni. Dersom det framkommer merknader i

noen av uttalelsene vil dette bli opplyst iformannskapets møte.
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Hjemmelsgrunnlag:

Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk behandles med hjemmel i alkoholloven
av 1989 med tilhørende forskrifter. Etter lovens $ 1-4a kan salg, skjenking og tilvirking av
alkoholholdig drikk kun skje på grunnlag av bevilling etter denne loven. Etteilovens $t-Z gis
bevilling for salg og skjenking gis av kommunen, hvis ikke annet er bestemt. Alkohoiloveni
kap. 4 regulerer kommunale skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder: Lovens $ 1-7c stiller krav om styrer og stedfortreder som er eier eller
ansatt i virksomheten. Disse skal være over 20 år, ha utvist uklanderlig vandel og
dokumentert kunnskap i alkoholloven og tilhørende bestemmelser.

Tidsinnskrenkinger (Jfr. alkhl $ 4-4): Loven åpner for skjenking av alkoholholdig drikk med
innlil22 volumprosent alkohol itidsrommet kl. 08.00-01.00. For brennevin åpner loven for
skjenking i tidsrommet 13.00 - 24.00. Kommunen kan utvide eller innskrenke dette, men i

tidsrommet 03.00 - 06.00 er skjenking forbudt. Skjenking av brennevin er forbudt i

tidsrommet 03.00 - 13.00. I Steigen er skjenking av alkoholholdig drikk inntil22 % tillatt i

tidsrommet kl. 08.00 - 01.30, mens skjenking av brennevin er tillatt i tidsrommet 13.00 -
01.30. Dette er fastsatt av kommunestyret, jfr. rusmiddelpolitisk plan 2017, pkJ-.3.4.2.

I henhold til delegeringsreglementets pkt. 2 , delegering etter særlov, har formannskapet
myndighet til å fatte vedtak etter alkohollovens bestemmelser. Delegering er alltid begrenset
til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell karakter. Fornying av eksisterende bevillinger
anses ikke å være ei prinsipiell beslutning. Det framgår videre av rusmiddelpolitisk plan av
2017 al formannskapet er delegert myndighet til å tildele salgs- og skjenkebevilling, fastsette
tid for salgs- og skjenkebevilling samt å foreta inndragning av bevilling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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Tiltak - turisme sommersesong 2020

Kommunedirektørens anbefaling

Steigen kommune vedtar følgende tiltak for turisme sommersesongen 2020:

1. Utarbeid infomateriell gjøres tilgjengelig på egnede steder og i samarbeid med bedrifter og

grendelag ikommunen.

2. Det engasjeres en person i sommerjobb til å være sommervert og søppelplukker rundt om
på våre besøkssteder. Tidsrom ca 1.juli - 15. august.

3. Steigen kommune dekker de ordinære kostnadene grendelagene har for å drifte og sørge

for nødvendig renhold på og ved de sanitære anleggene ved Bøsanden og Brennviksanden.

Steigen kommune vil også dekke de ekstraordinære kostnadene grunnet corona-situasjonen.

4. Det skal utredes og avklares plassering av bobiltømming. Prosjekteringen skal ha som mål

å ha det nye stedet for bobiltømming oppe og gå før sommersesong 2021 .

5. De vedtatte markedsføringstiltak i sak 34120 og 35120 skal følges opp igjennom
destinasjonssamarbeidet Salten.

6. Steigen kommune skalsnarlig søke om å få blidelav besøksforvaltingsprosjektet.

7. Steigen kommune skal iforlengelsen av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

utarbeide en egen strategiplan for turisme, med målsetning om å ha denne på plass løpet av

2021.

Saksutredning:

Denne saka er ment å gi en helhetlig oversikt over Steigen kommunes tiltak for å ivareta

besøkende i Steigen sommersesongen 202A, og videre fremover'

1. lnfomateriell- til besøkende

Prosjekt Lev i Steigen har i samarbeid med Steigen vertshus utarbeid enn <<handout> med

kortfåttet, rask og ånkel informasjon om aktuelle tilbud i Steigen. I tillegg har vi fått lagd en

liten velkomsthilsen til besøkende som kan deles ut samtidig. Se vedlaqt.
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2. Søpoelhåndterino

Vi ønsker å se på muligheten for å lyse ut en sommerjobb som søppelplukker rundt om på
de mest populære besøksstedene i kommunen. Det vil være nødvendig med førerkort og
tilgang til bil. Vi vurderer det slik at en slik medarbeider også kan ivareta en viss
vertsfunksjon. F.eks. ha med seg informasjonsmateriell og snakke med turister som ønsker
eller trenger litt veiledning. En slik ressurs vil kunne være ambulerende rundt om i

kommunen i forhold til eventuelle meldinger vi får inn om ting som ikke her helt slik de bør
VæTC.

Det kan omprioriteres innenfor gjeldende driftsbudsjett til PUD v/uteseksjonen midler til 6
ukers sommerjobb grunnet vakanse i stilling.

3. Sanitære forhold - Bøsand oq Brennviksanden

Kommunen er itett dialog med grendelagene om ekstraordinære tiltak på de sanitære
anleggene pga corona. Tiltakene er drøftet med kommuneoverlege og var også i en tidlig
fase oppe som tema i kriseledelsen. Administrasjonen har derfor vurdert muligheten for å
omprioritere innen gjeldende driftsbudsjett PUD v/uteseksjonen grunnet vakanse i stilling. Vi
har ikke i skrivende stund inngått endelig avtale med grendelagene om opplegg for
sommeren, men den er satt i gang for Bøsanden. Det er her snakk om en oppgave type
sommerjobb til lokale ungdommer.

Kommunen har ikke andre anlegg vidrifter.

4. Bobiltømminq

Kommunestyret har i vedtatt økonomiplan satt av midler til bobiltømmingi 2021. Det er satt
av kr. 500.000,- tiltiltaket. Tiltaket er ikke utredet, plassering er ikke konkludert.
Dette vil det arbeides med videre til høsten og vinteren.

5. Markedsførinostiltak 2020

Kommunen skalfølge opp sakene 34120 &35120i forhold til markedsføringstiltak 2020. Dette
skjer igjennom destinasjonssamarbeidet Salten, med Visit Bodø. Den ene saken gjelder en
ekstraordinær markedskampanje rettet mot det norske marked i lys av corona-situasjonen.
Den andre gjelder spissing av hva og hvordan tilbud i Steigen kommune markedsføres over
tid.

6. Søkedeltakelse i besøksforvaltninqsprosiektetellertilsvarende

Vi viser til sak 35120 der vi omtaler noen av de prosesser som pågår rundt oss. Det har fra
administrasjonens side vært en plan å få arrangert temadag rundt disse problemstillingene
her i Steigen. Dette i tråd med vedtatt planstrategi og som en del av og/eller som en
forlengelse av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
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7. Strateqiplanturisme

Gjeldende planstrategi sier at det blant annet skal utarbeides en strategiplan turisme som
inngår i kommuneplanens samfunnsdel. Pågående prosess med samfunnsdelen tilsier så
langt at det ikke vil bli en fullverdig strategiplan for det enkelte fagområde, slik som
planstrategien beskriver det. Kommuneplanens samfunnsdelvil peke på hovedretning og
målsetning for de enkelte fagområder, og så må det utarbeides nødvendige handlingsplaner
og strategiplaner til det enkelte felt etterpå. Det er stort behov for at turisme og reiseliv blir et
av de planområder vi får prioritert etter at samfunnsdelen er vedtatt.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.

Vedlegg

lnformasjon om Steigen

Velkommen som gjest i Steigen
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lnformasJon om Stcfcn dlturbilcr og bcs*cndc

Hvordan komme til og fra Steigen?
All informasjon om buss og hurtigbåten ligger på www.177.no

Her kan du se avgangstider med hurtigbåten fra og til Helnessund, Nordskot og Bog6y. Det tar mellom L-2 timer
til Steigen fra Bodø/Svolvær avhengig av stoppested. Hurtigbåten går I-2 ganger daglig, avhengig av sesong.
Buss har avgang fra Leinesfjord til Bodø, med overgang på T6mmernes (ca 3 timer).

På tur i Steigen
Hvis du ønsker informasjon om turer i Steigen kan du gå innom Rådhuset (9-15, hverdager) og hente turkortsom
ligger i resepsjonen når du kommer inn. Sjekk også ut a55 turmål i Steigenr på www.telltur.no og www.ut.no.
På vår nettside www.levisteigen.no har vi oppdatert turinformasjonen under Opplev ) Gå- og klatreturer. Her
finnes også korte beskrivelser av turmåll En annen mulighet er å bli medlem av gruppen <På tur i Steigen> på

Facebook og se de lokale sine turinnlegg. <På tur i HamarØy-Steigen-Sørfold> er en turbok med mange turtips i

bl.a Steigen.

Telt / Bobil
I Steigen gjelder allemannsretten og det er lov å sette opp telt i de fleste områder som er over 250 meter fra
privat eiendom i 3 dØgn. Bobil har henviste plasser bl.a. på Røssøya, Vikingstua på Engeløya, Naustvik Camping,
Bogen på Kultursenteret, Grendehuset i Stamsvik, og markert plass i retning Batterie Dietl.
Vær vennlia oo husk å tø hensvn til områdetl Husk å plukke opo søppell

Tømming av bobil gjøres i Leinesfjord: Ta av ved 2.avkjørsel forbi Vertshuset, retning havna

Offentlig toalett
Det er offentlig toalett på Bøsanden på Engel6ya, Brennviksanden på Brennvik og i Forsan ved Steigentunnelen.

Taxi

Trenger du taxi i Steigen? Vi har hyggelige taxisjåf6rer som heter Peter Fredriksen (tlf. 48077525, 6 stk), Arve
Johansen (t|f.95909990 - 2x5 stk + buss 16 stk)ogJan-Erik lmingen (t\f.95760686,7sfk). De kan ringes direkte
og bookes i forkant om det er snakk om spesielle og lengre ruter som skal utføres. På Facebook har vi også en
gruppe som heter <Steigen Skyss / Frakt> der man kan slå seg sammen med lokale som skal samme vei.

Kajakkleie
Det finnes kajakk-utlån på Steigen Brygge, Nordskot Brygge (+SUP), Manshausen og på Naustholmen

Fiske- og båtutleie
Nordskot brygge (+ribcharter), Steigen Sjøhus, Steigen Brygge og Helnessund Brygge har båtutleie

Sykkelutleie
Steigen brygge (4stk), Steigen SjØhus (8stk) ogHelnessund Brygge (8stk) harsyklertil leie

lris Milj6stasjon
Har du noe du skal kaste? Dra til lris Miljøstasjon som ligger ved Furulund i Knedalen. Du ser markert skilt
<Furulund> på strekningen fraltil Leinesfjord. Her kan du kvitte deg med alt av avfall. Miljøstasjonen er åpen på

tirsdager mellom !2-17 oglørdager mellom 10-14.

Severdigheter i Steigen
- Batterie Dietl: en av Europas største kystfestninger fra 2. verdenskrig. Avkjørsel ved Bø på Engelgya.
- Steigen Bygdetun (museum) på Engel6ya: Bygdetunet er bygd opp rundt den gamle doktorgården

Breidablikk fra L877. Omvisning kan bookes.
- Vollmoen: Spasertur med informasjon om vikinghistorien i Steigen. Starter ved Steigen kirke på

Engeløya og herfra går du retning Steigberget. FØlg skiltingen over fjellet og til den store plassen som
kalles Tivoli. F6lg bilveien tilbake. 2 timer tur/retur. Du kan også velge å gå motsatt vei.

- Kystmuseet på Nordskot: Kystmuseet ble offisielt åpnet i 2012 og er et nytt hus for utstilling og

oppbevaring av en samling redskaper og båtmotorer, og en permanent samling av gamle trebåter.

55



Serveringssteder i Steigen
Nybrygga - Restaurant som serverer kaker, lunsj og middagsmat ved den hyggelige kaia i Helnessund.

LefsPia - Cafe som serverer kaker, kaffe og berømte møsbrømlefser. ldyllisk plassering på Hakvåg, Engeløya

Elses Oase - Cafe som serverer sandwich, suppe, kaffe og kaker. Frodig hage i Våg på Engeløya.

Vikingstua - Bar som har ulike arrangementer i l6pet av året og er plassert ved Solheim på Engeløya.

Vertshuset - Serveringssted med både frokost, lunsj og middag. Sentralt plassert midt i Leinesfjord.

Steigen Bygdetun - Sesongåpent museum som har kaker og kaffe i nydelig hage i Våg på Engeløya.

Båtbua (lørdager ].2-14) - Sesongåpen cafe som selger kaffe og kaker i Nordfold.

Sjekk daglige åpningstider på deres Facebook-grupper

Butikker i Steigen
Elses Oase (cafe og gavebutikk) - Engel6ya

Klea og Krushuinna (klær- og gavebutikk) - Leinesfjord

Engel6ya Mikrobryggeri (lokalbrygget Øl og cider)- Engelpya

Nordodden AS (Steigens <Felleskjøpet>) - Bogøy

Byggern (byggevarer) - Ålstadøya

Steigen Vekst (gavebutikk) - Furulund

Bruktbutikken (gjenbruk) - Botn

Torghuset (fris6r og garnbutikk) - Leinesfjord

Vinmonopolet (alkohol) - Leinesfjord

Det Sorte Får (gavebutikk) - Storsæter, Engeløya

H elsetorget (salg av helsekost, massasje/behandl ing), Leinesfjord

Steigen Vekst (kles- og gavebutikk), Furulund

Steigen Oljeservice (bil-, fiske-, båtustyr) - Helnessund

Mer informasjon finner du på www.levisteigen.no eller www.steigen.kommune.no.

Velkommen til Steigen
- vi håper du har en fantastisk opplevelse i vår vakre kommunel

Overnattingssteder i Steigen
Steigen SjØh us, Røssøya

Helnessund Brygge, Helnes

Vertshuset, Leinesfjord

Engel6ystua på Mølleskog, Engel6ya

Naustvik Campi ng, Leinesfjord

Villa Haugen Boutique Hotel, Grøtøy

Naustholmen, Nordskot
Manshausen, Nordskot
Steigen Brygge AS, Røssøya

Nordskot Brygge, Nordskot

Se Airbnb.com for privat utleie.

Det finnes dagligvarebutikker i Leinesfjord, Bogen, Engel6ya, Nordfold, Nordskot og Helnessund.

Steigen på Facebook
Steigen har et <skjult> men aktivt sosialt liv på Facebook. Her er noen av de viktigste Fb-gruppene å bli medlem

av hvis du er ute etter spesiell informasjon. Se også etter informasjon på www.levisteieen.no sine nettsider, som

er fylt med lokal informasjon om Steigen.

Skier i Steigenl - Lurer du på hva som skjer i Steigen her og nå? Sjekk ut denne offentlige siden for events, eller

se på "Skjer i Steigen"-kalenderen ovenfor.

Steigennvtt - en side der du får de siste nyhetene, været, direktesendinger m.m. som omhandler Steigen !

Steigen Kiøp/salg og Boligmarked - Steigen sin egen variant av Finn.no, rett og slett! Her finner du boliger til kj6p

og salg, men også alt av ting & tang. I Steigen er vi fokusert på miljøvennlig gjenbrukl

Steieen Skyss & Frakt - Trenger du skyss eller frakt i Steigen? Eller ønsker informasjon om rutetider og endringer i

kollektivtrafikken, meld deg inn herl

Lokalhistorie Steigen - Er du interessert i Steigens historie? Dette er siden for deg! Her diskuteres og informeres

det om alt Steigen har av lokalhistorie.
På tur i Steigen - Trenger du tips til vakre turer i Steigen? Her er gruppen å melde seg inn il

Vi elskerSteigen! - En gruppe for de som elsker Steigen og ønsker å dele det med alle som også elsker Steigen.

Steigen i ord og bilder - En gruppe som deler fine bilder og skildringer av kommunen vi lever i. Her finnes det
fotoskatter !

REKO-ringen - Ønsker du å bestille matvarer direkte fra produsenter i Steigen? Gjennom denne gruppen kan du

hente forhåndsbestilte varer til avtalt tid I

*fååEN
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v Steigen kommune
- k/rt som gr lyst

Kjære besøkende til Steigen

Vi har følgende oppfordringer til deg - ettersom du fortsott er en av de få
heldige som hor oppdoget vårt vokre rike:

Vær en kulgjest: Bli med og bevar vårt autentiske og uberørte
fantastiske lokalsamfunn, natur og miljø. Hold avstand, tenk på koronaen
(følg rådene), senk farten, stress ned, husk på å ta fri, gir ned.
Det er ferie.

a

O

Støtt våre lokale grtindere: Book inn og overnatt på et eller flere av våre
overnattingssteder. Besøk gjerne alle våre småbutikker, kafeer og
spisesteder. Vær raus og ha spanderbuksene på når du kommer hit! Len

deg tilbake, senk pulsen, nyt Steigen kombinert med litt høy sigarføring.
Vi har mye urørt natur - men vi har også steder hvor du kan være litt
ekstravagant. Her er mye god mat, og unike opplevelser til lands og til
vanns - lei en sykkel, kajakk, RiB eller båt.

Ta med søpla hjem: Og selv om det er litt kjipt: Kast også andres søppel
på egnet sted, plukk plast på våre strender. Ser du noe som ikke er bra, gi

oss beskjed!

Forresten: Vi Steigværinger er veldig glod i kommunen vår. Vivil gjerne
hjelpe deg med veibeskrivelser, informasjon om turer, hvor du kon porkere

etc. Berre spør oss - det aår berre aodt!
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Formannskapet

Veterinærvakt

Kommunedirektørens anbefaling

Saken legges frem i møtet.

Dokumentet er elektronisk godkient og har ingen underskrift.
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