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Serveringsbevilling og skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2013
Saken gjelder
Viser til tidligere år der det er vedtatt en fullmakt til rådmannen om å behandle søknader om
serveringsbevilling som mottas i løpet av sommermånedene.
For flere serveringssteder er sommeren høysesong, og det vil være uheldig for disse om de ikke
kan gis bevilling før de politiske møtene er i gang etter sommerferien.
Sakens bakgrunn og fakta
Nå er det hast om å få behandlet 2 søknader:
1. Fra Select servicepartner A/S om alminnelig skjenkebevilling og serveringsbevilling.
Søknadene er datert 21.03.13 og administrasjonen har i brev av 22.04.13 gitt følgende
svar: «Det bekreftes med dette at søknadene er mottatt. På grunn av høyt arbeidspress og
fravær må det påregnes noe tid før søknadene er ferdigbehandlet. Jeg beklager dette.»
2. Fra Eurest A/S (ENI) om alminnelig serveringsbevilling. Søknaden mottok kommunen i
juni.

Rådmannens vurdering
Utgangspunktet i serveringsloven er at de som søker om serveringsbevilling har krav på slik
bevilling når lovens vilkår er oppfylt.

Rådmannen foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å behandle søknader som mottas
sommerperioden 2013. Vi tar sikte på at vi har alle formelle vilkår oppfylt (lovpålagt uttalelse
fra politiet m.v. ) i løpet av de nærmeste dagene. Så langt ser det ut for at det vil bli positivt svar.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) vedtar følgende:


i sommerperioden 2013 gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte
søknader om serveringsbevilling.



Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt. Skjenkebevilling
kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.



Vedtak refereres for Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning og i Formannskapet
i det første møtet etter sommerferien.



KOU anbefaler overfor formannskapet at administrasjonen gis fullmakt til å behandle
mottatte søknader om skjenkebevilling i samme periode.

2. Formannskapet vedtar følgende:


i sommerperioden 2013 gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte
søknader om skjenkebevilling.



Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte
alkoholpolitiske retningslinjer.



Vedtak refereres for i Formannskapet i de første møtene etter sommerferien.

