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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
24.09.2014 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Saksnr.

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Anne Rita Nybostad
Bror Even Hemminghytt
Tone K. Helbostad
André Kristoffersen
Øyvind Sande

Rune Jørgensen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
ørj an Kristensen
Kjell Sandmo
Helge Osbak
Ame Larsen
Ole-Håkon Hemminghytt

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

Gruppemøter:
SP/BBL 21. sept. kL. 19.30 Friviligsentralen
Beiarn AP 21. sept. kL. 20.00 Trones skole

Tematime: Trygg Trafikk v/Harald Heierås

REFERATER

44/14 14/485
GODKJENNING AV PROTOKOLL



45/14 14/180
SKJENKING AV ALKOHOL KV ANTO SERVICE AS V/ HANS
KRSTIAN MARVOLD

46/14 14/490
MANIFEST MOT MOBBING

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn
kommune.

Beiarn kommune 11.09.2014

Monika Sande

Ordfører



Saksnr
Løpenr

12/1240-5
3805/14

12/27-98
3893/14

14/313-15
4388/14

14/313-18
4677/14

14/279-12
4573/14

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2014-11.09.2014 Utvalg: KST Kommunestyret

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

01.07.2014 PLO//LM 231
Helse- og omsorgsdepartement
ENDRIG I FORSKRIFT OM EGENANDEL FOR KOMMMUNAL
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER-

04.07.2014 PLO//LM FOO
Helsedirektoratet
JUSTERIG AV A-KONTOBELØP - MEDFINANSIERIG AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN

27.08.2014 ORD//MS 002
Kommunal og moderniseringsdepartement
INVITASJON TIL Å DELTA IREFORMPROSESSEN

11.09.2014 SAD/RAD/OPN 002
REGJERIGENS ARBEID MED NY KOMMUNE STRUKTUR - BEIARN
KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.

09.09.2014 SAD/OKO/JD 151
Formannskapet
ØKONOMIRAPPORTERIG 2014 PR. 31.08



GODKJENNING A V PROTOKOLL

Sak 44/14

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Karin Nordland
14/485

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

44/14 Kommunestyret
Møtedato
24.09.2014
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SKJENKING AV ALKOHOL
KV ANTO SERVICE AS V/ HANS KRSTIAN MARVOLD

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ágot Eide

14/180
Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

14/14 Driftsutvalget
45/14 Kommunestyret

Møtedato
28.08.2014
24.09.2014

Driftsutvalgets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

I medhold til alkohollovens § -7, gis alminnelig skjenkebeviling til K vanto service AS v/Hans
Kristian Marvold med Jan Øystein Rasch som stedfortreder. Det settes som vilkår at
skjenkeprøver er gjennomført og godkjent, samt at politiets uttalelser tilsier at skjenkebeviling
kan gis.

Styrer: Hans Kristian Marvold
Stedfortreder: J an Øystein Rasch

Skjenkelokale: Kafèlokale i gjestgiveriets 1.etj. på i alt 65 kvm, fordelt på tre rom, i
tilegg til avskjermet uteterasse på 28 kvm samt lavvo ca.50m2( 8 m diameter), reell størrelse
30m2.
Bevilingsperiode:
Skjenketid øl og vin:

Brennevin:

24.09.2014 - 30.06.2016

søndag - torsdag kl.08.00 - 01.30
Fredag - lørdag kl.08.00 - 02.30
Lørdag - søndag kl.08.00 - 02.30
Søndag - torsdag k1.3.00 - 01.30
Fredag - lørdag k1.3.00 - 02.30
Lørdag - søndag k1.3.00 - 02.30

Ved uteservering avsluttes skjenkingen kl.01.00

Saksordfører Helge Osbak.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 28.08.2014 sak 14/14

Behandling:
Repr. Anne Rita Nybostad fratrådte som innhabil under behandlingen av saken.

Vedtak:

I medhold til alkohollovens § -7, gis alminnelig skjenkebeviling til K vanto service AS v/Hans
Kristian Marvold med Jan Øystein Rasch som stedfortreder. Det settes som vilkår at
skjenkeprøver er gjennomført og godkjent, samt at politiets uttalelser tilsier at skjenkebeviling
kan gis.

Styrer:
Stedfortreder:

Hans Kristian Marvold
Jan Øystein Rasch
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Skjenkelokale: Kafèlokale i gjestgiveriets 1.etj. på i alt 65 kvm, fordelt på tre rom, i
tilegg til avskjermet uteterasse på 28 kvm samt lavvo ca.50m2( 8 m diameter), reell størrelse
30m2.
Bevilingsperiode :
Skjenketid øl og vin:

24.09.2014 - 30.06.2016

søndag - torsdag kl.08.00 - 01.30
Fredag - lørdag kl.08.00 - 02.30
Lørdag - søndag kl.08.00 - 02.30
Søndag - torsdag k1.3.00 - 01.30
Fredag -lørdag k1.3.00 - 02.30
Lørdag - søndag k1.3.00 - 02.30

Brennevin:

Ved uteservering avsluttes skjenkingen kl.01.00

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak

Bakgrunn for saken/saksutredning:
K vanto service v/Hans Marvold, som overtaker av drifta på Frantzens gjestgiveri fra 1. mai
d.å, søker om alminnelig skjenkebeviling ved Frantzen Gjestgiveri for øl, vin og brennevin.
Det søkes for et skjenkeareal på inntil 150 m2, inklusive en uteterasse og inne i en lavvo.
Virksomhetens eiere er Hans Kristian Marvold og Ame M. Dyrnes ( 50/50).
I en overgangsperiode ved driftsovertagelsen drives Frantzens Gjestgiveri på forrige eiers
skjenkebeviling i 3 mnd, denne retten følges direkte av loven. I tilegg har kommunen utvidet
overgangsperioden ytterligere 1 mnd fram til 31.august pga av kommunens ferieavvikling og
saksbehandlingstid
Etablererprøven for serveringsvirksomhet(serveringsprøven) ble av Hans Kristian Marvold
bestått 20.mai. Kunnskapsprøven etter alkoholoven er ennå ikke avlagt(Skjenkeprøven).

I opprinnelig søknad ble det oppgitt at Ame M. Dyrnes skulle være styrer for skjenkebevilinga
og stedfortreder skulle være Hans Kristian Marvold.
Etter en telefonsamtale med Marvold ble dette endret til at Styrer for skjenkebevilingen er
Hans Kristian Marvold og stedfortreder vil være Jan Øystein Rasch som nå arbeider i
delstilling i bedriften.

Til saksbehandlinga:
Det er innentet uttalelse fra Kemneren/Skatt i Nord, og Rusmiddelansvarlig i kommunen
v/Lisbeth Movik. Det er også oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse, men en
har ikke mottatt tilbakemelding. Kunnskapsprøve etter alkoholloven er ikke avlagt, men det
arbeides for at denne skal være avlagt før bevilingen trer i kraft.
Fra 31.august til vedtak i Kommunestyret må eventuell skjenking skje med ambulerende
bevilling.

Vurdering:
Alkohol er en legal omsatt vare. Det vil være naturlig at denne vare har en rimelig
tilgjengelighet og at det gis et likt servicetilbud til alle i kommunen. Bedriften Frantzens
gjestgiveri har hatt beviling i mange tiår og er en aktiv reiselivstilbyder for fiskere i
sommersesongen. Skjenking av alkohol i lavvo og terasse er lite aktuelt i vinterhalvåret.
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Styrer har ikke avlagt kunnskapsprøven etter alkoholloven og beviling gis ikke før denne
prøven er avlagt.

Uttalelser fra de øvrige instanser forventes å foreligge i møtet.

Vedlegg:
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MANIFEST MOT MOBBING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Tone Gundersen Opli
14/490

Arkiv: B32

Saksnr.: Utvalg

46/14 Kommunestyret
Møtedato
24.09.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune tilslutter seg manifestet mot mobbing og deltar i den nasjonale satsingen.

Saksutredning:
Et lokalt manifest mot mobbing er et virkemiddel for å sette og holde arbeidet mot mobbing på
den lokale dagsorden. Mange har brukt slike lokale manifester til markeringer der kommunens
øverste politiske og administrative ledelse sammen med lokale manifestpartnere viser at man
tar mobbing alvorlig, og at bekjempelse av mobbing er en oppgave for hele lokalsamfunnet.

Ved å vedta et manifest for mobbing vil Beiarn kommune:
. slutte seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og inkluderende

oppvekst- og læringsmiljjøer for alle barn og unge. Vi skal ha nulltoleranse for
mobbing.

. arbeide for at barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder

seg er mobbefrie soner.
. at barnehage og skoler jobber aktivt forebyggende ved å styrke barn og unges sosiale

kompetanse og motarbeide alle former for mobbing og utestenging.
. at ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing.

. at alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider

systematisk og målrettet mot mobbing.
. ha planer, kompetanse og rutiner for forebygging og håndetering av mobbing i skole

og barnehage.

Bakgrunn:
Manifest mot mobbing (2011-2014) er et initiativ fra regjeringen for et godt oppvekst- og
læringsmiljø for alle barn og unge, og skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale og
lokale agendaen.

Til nå har 363 kommuner underskrevet lokale manifester. Beiarn kommune er en av tre
kommuner i Nordland fylke som hittil ikke har skrevet under på manifestet. Kommunen har
derfor mottatt brev fra Fylkesmannen med oppfordring om å skrive under og delta på
kampanjen som pågår. Tema for årets manifestkampanje er: ((Voksne skaper vennskap - på
nett)). Kampanjen var egentlig satt til uke 36. I Beiarn vil det være markering på Moldjord
skole den 12. sept., der også de eldste barna i barnehagen deltar. På Trones blir markeringen i
uke 38.
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Vurdering:
Dette er en sak der politisk tilslutning har en symbolsk og selvstendig verdi når det skal settes
fokus på holdninger og tiltak mot mobbing. Vi er sterkt oppfordret til å underskrive manifestet
og gjøre et politisk vedtak på vår tilslutning.

Vedlegg:
For mer informasjon:
http://ww.udir.no/Laringsmili o/Arbeid -mot-mo b bing/Manifest - mot- mo bbing/V ok sne- 

skaper- vennskap/V oksne-skaper- vennskap- pa- nett/Oppdater-eller- underskriv- lokale-
manifester/

http://ww.udir.no/PageFiles/85670/Brev KD- KS- Lokalt MMM.pdf?epslanguage=no
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