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Nye alkoholpolitiske retningslinjer
Saken gjelder
De alkoholpolitiske retningslinjene er en del av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan, jf
alkoholloven § 1-7d. Det er naturlig å foreta en revidering av retningslinjene i forbindelse med
nytt kommunestyre og i og med at alle nåværende salgs- og skjenkebevillinger i Hammerfest
utløper 31.06.2008.
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til nye alkoholpolitiske retningslinjer.
Sakens bakgrunn og fakta
Servicekontoret foretar saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i samarbeid med juridisk
konsulent. Rusmiddeltjenesten har hatt ansvar for å innkreve bevillingsgebyr for faste salgs- og
skjenkebevillinger, jf alkoholforskriften § 6-1 og § 6-2.
I perioden siden siste revisjon av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer har det vært stort
fokus på skjenking av alkohol i Hammerfest. Skjenkekontroller av skjenkestedene har avdekket
flere brudd som førte til flere advarsler samt 2 midlertidige inndragninger av skjenkebevilling i
2006 og 1 midlertidig inndragning av skjenkebevilling som ble iverksatt i 2007.

Som et ledd i kommunens informasjonsplikt, jf alkoholforskriften § 9-2, og for å motvirke
ytterligere brudd på alkoholloven har administrasjonen gjort følgende:
•
•
•
•
•
•

Arrangert møter mellom kommunen og innehavere av skjenkebevillinger i kommunen
Holdt forelesning om alkoholloven på kurs for dørvakter
Bidratt til at det ble holdt kurs i Hammerfest for saksbehandlere i kommunene i
Finnmark om alkoholloven med forelesere blant annet fra Sosial- og helsedirektoratet,
Fylkesmannen og Nord norsk kompetansesenter – Rus.
Deltatt på kurs om ansvarlig vertskap og arrangert ansvarlig vertskap samling for
skjenkesteder i Hammerfest.
Stilt større krav til innhold i skjenkekontrollørenes rapporter
Holdt tilbudskonkurranse for skjenke- og salgskontroller og inngått ny avtale med lokalt
vaktselskap

Som et ledd i dette arbeidet har leder av servicekontoret og juridisk konsulent også utarbeidet
forslag til nye alkoholpolitiske retningslinjer.
Høringsuttalelser
Forslaget til nye retningslinjer har vært sendt ut på høring til alle skjenke- og salgssteder i
Hammerfest, politiet, brannvesenet og rustjenesten i kommunen. Vi har mottatt svar på høringen
fra politi og rustjeneste.
Politiet uttaler at: ”Vi har gått gjennom forslaget, og er enig i de retningslinjer som her
skisseres”. I en tilleggsuttalelse i anledning KRÅD sitt brev til folkevalgte i kommunene sier
politiet følgende:
”Viser til problemstillinger fra KRÅD med henstilling til å stramme inn den liberale
alkoholpolitikken.
Vi mener at dette brevet viser til de problemstillingene de store byene i Norge strir med, og den
enorme veksten av skjenkesteder og skjenketid disse stedene har hatt over tid.
Vi har ikke slik problematikk i Hammerfest. På et tidspunkt hadde vi en sterk økning i
voldssakene, der sakene hadde sitt utspring i beruselse i og utenfor skjenkestedene.
Gjennom årene har samarbeidet mellom politi, kommune og skjenkesteder blitt veldig bra, og
reglene følges i veldig stor grad.
Vi ser derfor ikke at antall skjenkesteder og skjenketider forårsaker noe problem i Hammerfest.
Tvert imot skulle politiet ønske at det ble åpnet et nytt skjenkested med aldersgrense 18 år for
ungdommene her i byen. Dette for at også ungdommen får et møte med alkoholen under
regulerte, lovlige former- i stedet for de utfordringer de møter på den private arena”.
Rustjenesten uttaler at: ”Sektor for sosiale tjenester ved rusmiddeltjenesten har gjennomgått
forslaget og har følgende kommentar:
•

Retningslinjene er oversiktlig og lettlest.

•

Hammerfest kommune har vedtatt en målsetting om å redusere forbruket av alkohol. Slik
vi leser retningslinjene framkommer det ikke hvordan man gjennom disse skal bidra til
redusert forbruk. Det er heller ikke satt noen begrensninger i salgs- og serveringssteder.

•

Hammerfest har i likhet med andre kommuner et samfunnsproblem tilknytning til
alkohol.
Det er viktig at Hammerfest kommune gjennom retningslinjer signaliserer tydelig
hvordan kommunen kan være en bidragsyter for negative konsekvenser et økende
alkoholkonsum vil medføre. Det er blant annet kjent gjennom undersøkelser at det er en
klar sammenheng mellom bla pris, tilgjengelighet, totalkonsum og skadeomfang. De
viktigste virkemidlene Hammerfest kommune har for å begrense omgang og konsum er
bevillingssystemet, dertil begrensede salgs- og skjenketider og definerte ”alkoholfrie
soner”.

•

Det ville vært positivt at alle serveringssteder skal forplikte seg til å delta på kurs om
Ansvarlig Selskap som kommunen har tatt initiativ til.

•

Rusmiddeltjenesten ville sett det som viktig at de alkoholpolitiske retningslinjer
inneholder en definisjon av absolutte alkoholfrie soner som gjerne kan være utvidede.
Hammerfest kommune bør vurdere hvorvidt man skal være en forgangskommune med å
definere og sikre at enkelte soner i livet og samfunnet skal være rusfri. I dag har
rusmiddeltjenesten en opplevelse at det søkes og innvilges bevillinger for veldig mange
typer arrangementer der alle deler av befolkningen opptrer. Vi ønsker at det må settes et
fokus enkelt mennesket som har et latent alkoholmisbruk og vært gjennom en
rehabilitering møter servering av alkohol der det tidligere kunne vært alkoholfritt. Dette
gjelder blant annet kulturelle begivenheter. I tillegg vil det være naturlig at også
begivenheter innenfor idrett skal være rusfri.

•

Rusmiddeltjenesten ser det som urimelig å benytte mindreårige som
arbeidskraft/ryddehjelp ved et serveringssted eller der det serveres og nytes alkohol. Vi
kunne sett dette naturlig komme inn som et kulepunkt under pkt 12.2 i typer
overtredelser. Dette vil også kunne komme inn som et brudd på bla arbeidsmiljøloven
§ 11-3.”

Rådmannens vurdering
Saksbehandlernes arbeid med salgs- og skjenkebevillinger viser at det er behov for
alkoholpolitiske retningslinjer som gir mer konkrete retningslinjer for saksbehandlingen. Dette
har vært administrasjonens hovedfokus i arbeidet med de nye retningslinjene. Det foreliggende
forslaget til alkoholpolitiske retningslinjer vil føre til større forutsigbarhet ved behandling av
søknader og eksisterende bevillinger. Spesielt gjelder dette ved brudd på alkoholloven.
Bemerkninger til høringsuttalelsene
Av politiets høringsuttalelse samt uttalelse til brev fra KRÅD fremgår det at de er enige i de
foreslåtte retningslinjene. Når det gjelder brevet fra KRÅD understreker politiet at de oppfatter
at dette gjelder storbyproblematikk. Politiet tar til orde for at spekteret skjenkesteder er for
begrenset og at det vil være positivt med flere skjenkesteder spesielt for 18-åringer i
Hammerfest.
Rusmiddeltjenestens høringsuttalelse har et tydelig ruspolitisk fokus og reiser følgende
problemstillinger:
Her etterlyses overordnede mål og virkemidler. Blant annet peker rustjenesten på at det i de
foreslåtte retningslinjene ikke fremkommer hvordan man konkret skal bidra til redusert bruk av
alkohol. Rustjenesten trekker her frem følgende virkemidler: begrensninger i antall salgs- og
skjenkesteder, innskrenkninger i salgs- og skjenketid og definerte alkoholfrie soner. Videre har

rusmiddeltjenesten en opplevelse at det søkes og innvilges bevillinger for veldig mange typer
arrangementer der alle deler av befolkningen opptrer, spesielt innenfor kultur og
idrettsarrangementer. Rustjenesten foreslår også at alle serveringssteder skal forplikte seg til å
delta på kurs om Ansvarlig Selskap som kommunen har tatt initiativ til og at bruk av
mindreårige som arbeidskraft/ryddehjelp ved skjenkesteder skal inntas i retningslinjene som
eksempel på overtredelser av bevillingsvilkårene.
Administrasjonen har ikke mottatt signaler fra politisk hold om at det bør settes et tak på antall
salgs- og skjenkesteder i kommunen. Tvert i mot har administrasjonen inntrykk av at det fra
politisk hold er ønske om at det bør være et variert tilbud av skjenkesteder i kommunen. På
denne måten vil man flytte inntaket av alkohol fra private fester til mer kontrollert skjenking på
skjenkesteder. Administrasjonen har også inntrykk av at politikerne deler politiets oppfatning
om at det er ønskelig med tilbud også til de mellom 18 og 20 år. Dersom det i løpet av denne
valgperioden viser seg at det er nødvendig å sette et tak for antall salgs- og skjenkesteder, er det
ikke noe i veien for at de alkoholpolitiske retningslinjene kan endres ved en senere anledning.
Når det gjelder skjenketider er alkohollovens hovedregel er at skjenking av alkohol kan foregå
mellom klokken 08.00 til 24.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (”øl og vin”) og mellom
klokken 13.00 til 24.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3 (”brennevin”). Det er forbudt å skjenke
alkoholholdig drikk gruppe 3 mellom klokken 03.00 og 13.00 og gruppe 1 og 2 mellom klokken
03.00 og 06.00, jf alkoholloven § 4-4. Kommunestyret kan bestemme generelle
skjenketidsregler for kommunen i forhold til dette.
I forslaget til nye retningslinjer er det foreslått at skjenketidene følger alkohollovens hovedregel
for skjenking av alkohol på formiddagen. For alkoholholdig drikk gruppe 2 (”øl og vin”) er
nåværende skjenketid fra klokken 13.00 til 01.00 på hverdager og 13.00 til 03.00 i helgene. I
forslag til nye retningslinjer foreslås det mulighet for skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe
1 og 2 fra klokken 10.00 til 01.00på hverdager og 10.00 til 03.00 i helgene. For alkoholholdig
drikk gruppe 3 (”brennevin”) er dagens skjenketider fra klokken 15.00 til 01.00 på hverdager og
klokken 15.00 til 03.00 i helgene. Det er foreslått at skjenketidene for alkoholholdig drikk
gruppe 3 utvides til klokken 13.00 til 01.00 på hverdager og klokken 13.00 til 03.00 i helgene.
Ved å følge alkohollovens hovedregel for skjenking på dagtid gis det mulighet til at det kan
skjenkes alkohol til for eksempel julefrokoster og lignende uten å søke særskilt om utvidelse av
eksisterende bevilling for hver gang. Administrasjonen ønsker med forslaget til utvidelse av
skjenketider på formiddagen at politikerne kan ta stilling til om det er ønskelig at vi følger
alkohollovens hovedregel.
Når det gjelder rusfrie soner kan det være vanskelig for saksbehandlerne å ta stilling til hvilke
arrangementer som det er naturlig med skjenking/servering av alkohol og hvilke som bør være
rusfrie. Det er ikke overflod av lokaler som kan benytte til arrangement i Hammerfest. Det kan
derfor bety slutt på en del arrangementer hvis for eksempel det nye kulturhuset, Flerbrukshallen,
Isbjørnhallen, Gjenreisningsmuseet, kinoen eller andre lokaler defineres som alkoholfrie soner.
Det oppleves som komplisert for saksbehandlerne å ta stilling til søknadene om skjenkebevilling
for enkelt anledninger for åpne eller sluttede selskap der alle deler av befolkningen kan delta.
Servicekontoret har fått delegert myndighet til å fatte vedtak i disse sakene. Det kan for
eksempel være søknader om skjenkebevillinger til revy, filmklubb, konserter, korkvelder,
kunstutstillinger og lignende. Kommunens praksis er at det vises forsiktighet med å innvilge
bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 for enkelt arrangementer, men at bevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan innvilges på visse vilkår (for eksempel tilfredsstillende
lokaler, vakthold med mer.) Noen av disse sakene har også vært oppe til politisk behandling
fordi saksbehandlerne ønsket å få politikernes synspunkter på slike skjenkebevillinger.

I Hammerfest har vi ikke mottatt søknader om skjenkebevillinger til idrettsarrangement. Det er
gitt ambulerende bevillinger til årsfester og lignende i lagene. Dette er lukkede selskap hvor det
for eksempel serveres vin til middagen. Dette kan helt klart vært et problem for den enkelte som
sliter med et misbruksproblem, men å ta inn et generelt forbud i retningslinjene for bruk av
alkohol på slike arrangement synes ganske strengt. Bruk av alkohol er noe som det enkelte
idrettslag på eget initiativ kan ta stilling til og eventuelt nedfelle bestemmelser om i sine egne
vedtekter.
Det vil være til hjelp i saksbehandlingen om det ble gitt signaler fra politisk hold dersom det er
ønske om ”definerte alkoholfrie soner” og eventuelle typer arrangementer hvor skjenkebevilling
ikke skal innvilges.
Rustjenesten mener at det ville vært positivt at alle salgs- og serveringssteder skal forplikte seg
til å delta på kurs om Ansvarlig Selskap som kommunen har tatt initiativ til. Dette er helt klart
noe som bør vurderes på sikt. Ansvarlig Vertskap samling ble arrangert for første gang i
Hammerfest høsten 2007. Ny samling for våren 2008 er under planlegging. I fjor og i år får
kommunen dekket kostnadene ved disse samlingene fra Nord Norsk kompetansesenter – rus.
Problemet med å fastsette en forpliktelse for skjenkesteder og salgssteder til å delta på slike
samlinger, eventuelt å sette dette som et krav for å få og beholde skjenkebevilling, er at
kommunen da må være sikker på at det er midler til å arrangere samlingene og at det finnes
saksbehandlerne med tid og kompetanse til å arrangere dem. Siden Ansvarlig Vertskap samling
bare er arrangert en gang i Hammerfest er det ennå ikke helt klart hvordan og hvor ofte dette
konseptet skal gjennomføres på sikt. Administrasjonen foreslår derfor at det tas stilling til om
det skal inntas bestemmelse i retningslinjene som forplikter bevillingshaver og ansatte på
skjenke- og salgsstedene til å delta på Ansvarlig Vertskap samlinger på et senere tidspunkt.
Rusmiddeltjenesten ser det som urimelig å benytte mindreårige som arbeidskraft/ryddehjelp ved
et serveringssted eller der det serveres og nytes alkohol. Det følger av Sosial- og
Helsedepartementets rundskriv I-6/98, utdrag om fortolkning av alkoholloven § 1-5 at:
”Forbudet mot salg, skjenking og utlevering av alkoholholdig drikk til personer under
aldersgrensene innebærer ikke et forbud mot at bevillingshaver har ansatt personer under disse
aldersgrensene så lenge vedkommendes befatning med varene ikke gjelder selve omsetningen”.
Det er egne regler for lærlinger og lærekandidater jf opplæringsloven § 4-1 og elever kokk- eller
servitørfag i den videregående skole, jf alkoholforskriften § 2-3, andre ledd.
Bruk av arbeidstakere mellom 13 og 18 år reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 11 om arbeid
av barn og ungdom. § 11-3 regulerer adgangen til nattarbeid. Disse bestemmelsene innebærer i
hovedsak at barn under 15 år ikke skal arbeide etter klokken 20.00. Videre er det tillatt å benytte
ryddehjelper mellom 15 og 18 år frem til klokken 23.00.
Alkoholloven bestemmer i § 1-8 litra første ledd at kommunestyret kan inndra bevilling ”ved
overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har
sammenheng med denne lovs formål”. Arbeidsmiljøloven må kunne sies å ha sammenheng med
alkohollovens formål. Dette medfører at brudd på arbeidsmiljølovens kapittel 11 om arbeid av
barn og ungdom kan medføre inndragning av bevilling.
Følgende er etter dette inntatt som et eget kulepunkt under punkt 12.2.2 alvorlige overtredelser:
”Brudd på arbeidstidsbestemmelsene for barn og unge i arbeidsmiljølovens kap 11”.
Endringer i forslaget til nye retningslinjer

Det er foreslått en rekke små og store endringer i de alkoholpolitiske retningslinjene. Disse
kommer godt frem i forslaget til nye alkoholpolitiske retningslinjer som er forsøkt skrevet
oversiktelig og lettlest. De enkelte endringene vil derfor ikke gjennomgås ytterligere i
saksfremlegget.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest
kommune:

Alkoholpolitiske retningslinjer for
Hammerfest kommune

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Forord
Pkt 1 Målsetting
Pkt 2 Hjemmel for de alkoholpolitiske retningslinjene
Pkt 3 Definisjoner
Pkt 4 Anvendelsesområde
Pkt 5 Salgsbevilling
Pkt 6 Skjenkebevilling
Pkt 7 Utearealer
Pkt 8 Endring i eierforhold/konsept
Pkt 9 Skjenketider
Pkt 10 Bevillingsperiode
Pkt 11 Kontroll
Pkt 12 Reaksjoner ved overtredelse/inndragning
Pkt 13 Saksbehandling
Pkt 14 Klage
Pkt 15 Bevillingsmyndighetene

Side
1
2
2
2
2
3
3
3
5
6
6
6
6
7
8
9
9

1. Formålsbestemmelse
Ut fra de store negative konsekvenser som bruk/misbruk av alkohol medfører for samfunnet,
enkeltmennesket og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende målsetting for sin
alkoholpolitikk:
Hammerfest kommune har som mål å redusere forbruket av alkohol og bekjempe illegal
omsetning av alkohol i kommunen.
Kommunens retningslinjer signaliserer kommunens holdninger til rusmidler. Retningslinjene er
samtidig med på å gi rammer for trygg og positiv opplevelse rundt steder der det er naturlig å
servere alkohol.

2. Hjemmel for de alkoholpolitiske retningslinjene
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989 nr 27 (alkoholloven) med
tilhørende forskrifter, regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Alkohollovens §
1-7d krever at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. De alkoholpolitiske
retningslinjene er en del av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Alkoholloven med forskrifter, kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og forvaltningsloven
(fvl) regulerer saksbehandlingen av skjenke- og salgsbevillinger.

3. Definisjoner
Salg:
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet, jf alkoholloven § 1-4 første ledd.
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når
bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på
andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser, jf alkoholloven § 1-4 andre
ledd.
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdig drikkevarer som omfattes av retningslinjene, kan bare skje
på grunnlag av kommunal bevilling, jf alkoholloven § 1-4a.
Alkoholholdig drikk, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-1:
Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som innholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.
Styrer og stedfortreder:
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i
kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær
påhviler styrers plikter stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven, jf alkoholloven § 1-7c. Kunnskapsprøve om alkoholloven
kan avlegges på Servicekontoret.

4. Anvendelsesområde

De alkoholpolitiske retningslinjene gjelder for bevilling for salg av alkoholholdig drikk samt
skjenkebevilling.

5. Salgsbevilling
5.1 Generelt om salgsbevilling
Alkoholloven § 1-7 bestemmer at kommunen gir salgsbevilling med mindre det gis statlig
bevilling etter alkohollovens kapittel 5.
Kommunen har ikke satt tak på antall salgsbevillinger som gis.
Det gis ikke salgsbevilling til kiosk/storkiosk eller bensinstasjon.
På salgsstedet skal det være tydelig skilting som opplyser om 18 års grense for kjøp av øl/cider.
Det skal som hovedregel være både en styrer og en stedfortreder tilknyttet salgsbevillingen, jf
alkoholloven § 1-7c.
5.2 Salgstider
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 08.00 til klokken
20.00. Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
08.00 til 18.00. Dette gjelder ikke for dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
hverdag, jf alkoholloven § 3-7.
Salg og utlevering av alkoholholdige varer skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning
vedtatt ved lov, jf alkoholloven § 3-7.
5.3 Gebyr
Det skal betales gebyr pr vareliter for salg av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5
og 4,7 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv § 6-2.
Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret.
Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å
forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge.

6. Skjenkebevilling
Alkoholloven § 1-7 bestemmer at kommunen gir skjenkebevilling med mindre det gis statlig
bevilling etter alkohollovens kapittel 5.
I Hammerfest kommune er det tre typer skjenkebevillinger:
6.1 Alminnelig skjenkebevilling
Alle skjenkesteder må ha skjenkebevilling for å servere alkohol. Skjenkebevilling gis for ”øl og
vin” eller for ”øl, vin og brennevin”. Kommunen har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger
som gis. Før bevilling gis innhentes det uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og
skattemyndighetene.

Det skal som hovedregel være både en styrer og en stedfortreder tilknyttet skjenkebevillingen, jf
alkoholloven § 1-7c.
Ved vurdering av om bevilling skal gis bestemmer alkoholloven § 1-7a første ledd at kommunen
blant annet kan legge vekt på:
”antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er
egnet til å ha bevilling”.
I tillegg vil kommunen blant annet legge vekt på:
• At kommunen skal fremstå med et variert tilbud innen restaurantbransjen. Skjenkesteder
som fremviser et variert tilbud, slik at de fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, blir
vurdert positivt.
• At lokalene er gode og at tilgjengeligheten er bra for funksjonshemmede.
• Om stedet har tilfredsstillende bygningsmessig kvalitet og er godkjent av brannvesenet.
• Plasseringen av skjenkestedet. Det vises forsiktighet med å gi skjenkebevilling der lokalet
ligger i rene boområder (ikke sentrumsområder). Det skal også vises forsiktighet med å gi
skjenkebevilling ved idrettsarrangement.
• Det gis ikke faste skjenkebevillinger i tilknytning til skolemiljøer, men det åpnes for
bevillinger på kveldstid (enkeltanledninger).
• Om stedet har uoppgjorte saker med skattemyndighetene eller skylder skatt/avgift til stat
eller kommune.
• Om leder, stedfortreder eller andre personer som har vesentlig innflytelse på bedriften har
normalt god vandel.
• Ved fornyelse av bevilling kan det legges vekt på tidligere praktisering av bevilling og om
skjenkestedet har deltatt på kurs/møter arrangert av kommunen.
• Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling til annet enn ”ordinære skjenkesteder”. Det vil ikke
innvilges skjenkebevilling til frisører, møbelbutikker og lignende.
Gebyr:
For alminnelig skjenkebevilling betales det gebyr pr vareliter for salg av alkoholholdig drikke
som inneholder mellom 2,5 og 60 volumprosent alkohol som skjenkes. Størrelsen på gebyret
følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 6-2.
Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret.
Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å
forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge.

6.2 Ambulerende bevilling – alkoholloven § 4-5
Hammerfest kommune har 5 ambulerende bevillinger som kan disponeres av søkere for en
bestemt anledning.
Ambulerende bevilling kan gis før øl, vin og brennevin, men kun til sluttet selskap som holdes i
et bestemt lokale.

Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt vil det ikke være
nødvendig med krav om stedfortreder ved ambulerende bevilling, alkoholloven § 1-7c.
For hver ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr 250.
6.3 Skjenkebevilling for enkelt anledning – alkoholloven § 1-6
Bevilling for enkeltanledning må knyttes til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling
for hvert enkelt arrangement, maksimalt for 6 dagers varighet. Bevillingen kan gis som
alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Bevilling for enkelt anledning kan
også benyttes til å utvide eksisterende bevilling til å omfatte brennevin, utvidelse av
skjenkeareal for en enkelt anledning og utvidelse av skjenketid.
Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt vil det ikke være
nødvendig med krav om stedfortreder ved ambulerende bevilling, alkoholloven § 1-7c.
Ved store arrangement må det påregnes at det settes vilkår om at styrer har avlagt
kunnskapsprøven om alkoholloven. Det kan også settes vilkår om aldersgrenser og krav til
skjenkeareal med mer.
Før bevilling gis skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet.
Gebyr:
For bevilling for enkeltanledning betales det kr 250 pr arrangementsdag i gebyr.
I tillegg betales gebyr pr omsatt vareliter alkoholholdig drikke, jf forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2:
For enkeltanledning uten eksisterende bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt
mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom
bevillingshaveren ikke leverer oppgave innen oppsatt frist, fastsettes gebyr for skjenkevolum til
kr 1 000 pr arrangementsdag.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes
salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

7. Utearealer
Skjenkebevilling for uteservering kan i utgangspunktet innvilges for hele året. Kommunen kan
sette vilkår for bevilling til uteservering, blant annet om begrensning av musikk og støy, jf
alkohollovens bestemmelser i §§ 4-1 til 4-4, jf kap 1.
1. Der utearealet er i tilknytning til et skjenkested, kan skjenkebevillingen (alminnelige
skjenkebevillinger) utvides til også å omfatte uteservering.
2. Det kan gis skjenkebevilling (enkeltanledning) ved spesielle friluftsarrangement som
festivaler, konserter, messe og lignende.
• Arrangementet må ikke være myntet på barn og ungdom.
• For å få skjenkebevilling for slike arrangement må utearealene i utgangspunktet inngjerdes,
eller på annen måte fysisk markere skjenkegrensen.
• Søknad skal være vedlagt tillatelse fra grunneier.

8. Endringer i eierforhold/konsept

Ved eierskifte eller ved vesentlig endring i det godkjente konseptet/driftsmønster, skal det
umiddelbart søkes om ny bevilling, jf alkoholloven § 1-10 og § 4-2 fjerde ledd i alkoholloven.
Ved endring av styrer eller stedfortreder skal det søkes om godkjenning fra kommunen.
Søknader leveres til Servicekontoret.

9. Skjenketider
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
• Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 10.00 – 01.00.
• Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 10.00 – 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3:
• Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 13.00 - 01.00.
• Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 13.00 – 03.00.
For dagene 26.12, 16.05 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag/lørdager for alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3.
På overnattingssteder (ikke camping) kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere
alkoholinnhold enn 22 volumprosent (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester uten hensyn til
begrensningene i skjenketider, jf alkoholloven § 4-4 siste ledd.
Ved overgang til sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune forholde
seg til ”gammel tid” ut kvelden/natten. Dette innebærer at når klokken ved overgang til
sommertid skal stilles frem en time klokken 02.00, kan skjenkestedene likevel holde åpent som
vanlig en time til. Ved overgang til vintertid når klokken stilles tilbake en time klokken 02.00,
kan skjenkestedene ikke skjenke i en time lenger.

10. Bevillingsperiode
Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende og gis for inntil 4 år, men
opphører 30. juni året etter at kommunestyret er konstituert, jf § 1-6 i alkoholloven.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må normalt påregnes inntil 1,5 måneders
behandlingstid. For søknader som mottas i perioden mai til og med juli må det påregnes noe mer
tid på grunn av formannskapets møtefrekvens i denne perioden.
For søknader som skal avgjøres av Rådmannen må det påregnes 21 dagers behandlingstid for
enkeltanledninger. Ambulerende bevillinger behandles fortløpende.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad med påkrevde vedlegg i så god tid at ovennevnte frister
kan overholdes.

11. Kontroll
Kommunen skal føre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jf alkoholloven § 1-9. Dette
gjelder også for lukkede selskaper med skjenkebevilling. Disse kontrollene foretas av innleide
kontrollører.
Forskrift om omsetning av alkoholdig drikk mv. § 9-1 pålegger også kommunen å kontrollere
føring av internkontroll etter forskriftens kap. 8. Disse kontrollene foretas i tilknytning til
skjenke- og salgskontrollene.

Kommunen kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper, jf
alkoholloven § 9-1.
I henhold til alkoholloven skal salgssteder og skjenkesteder kontrolleres minst en gang årlig.
Kommunen er pålagt å utføre minst tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og
skjenkesteder i kommunen, jf § 9-7 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk med mer. I
Hammerfest kommune skal antallet skjenkekontroller minst være antall alminnelig
skjenkebevillinger ganger 6. Antallet salgskontroller skal minst være antall salgsbevillinger
ganger 3.
Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersbestemmelsene og at det ikke
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf Forskrift om
omsetning av alkoholdig drikk mv. § 9-4.
Kontrollen kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid
presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet, jf
Forskrift om omsetning av alkoholdig drikk mv. § 9-5.
Skriftlig rapport fra kontrollen sendes snarest mulig og innen en uke til salgs- eller
skjenkestedet. Etter dette har bevillingshaver mulighet til å uttale seg innen 2 uker, jf § 9-6 i
Forskrift om omsetning av alkoholdig drikk mv.
I tillegg til skjenkekontrollene i kommunens regi rapporterer politiet om eventuelle brudd på
alkoholloven som de måtte observere.

12. Reaksjoner ved overtredelse / inndragning
12.1 Formål
Dersom skjenkestedet/utsalgsstedet ikke overholder kommunens alkoholpolitiske retningslinjer
eller alkoholloven med forskrifter, kan kommunen reagere med advarsel, innkalling til møte
med administrasjonen, inndragning av bevillingen for kortere eller lengre perioder og/eller
anmeldelse til politiet. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i
medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, jf
alkoholloven § 1-8.
Sanksjonene skal sikre at:
• Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven.
• Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av annen lovgivning når
bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål.
• Bevilling som ikke utøves i samsvar med gjeldende regelverk inndras. Dette forutsetter at
andre virkemidler ikke har ført frem eller når overtredelsens grovhet tilsier at bevillingen
skal inndras uten at andre virkemidler er prøvd.
Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra
skjenkekontrollører.
I utgangspunktet vurderes bare overtredelser i inneværende bevillingsperiode (01.07.08 –
30.06.12.)

12.2 Typer overtredelser:
Overtredelser av bestemmelsene gitt i eller i medhold av alkoholloven og annen relevant
lovgivning deles inn i følgende tre kategorier som vist under. Overtredelsens grovhet vil variere
også innenfor den enkelte kategori. Listen er ikke uttømmende.
12.2.1. Særlig alvorlige overtredelser
• Salg eller skjenking til mindreårige
• Salg eller skjenking til åpenbart berusede personer
• Salg eller skjenking utover salgs- og skjenketidsbestemmelsene
• Brudd på alkohollovens vandelskrav
• Narkotikaomsetning på stedet
• Brudd på plikten til ”straks” å søke godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter
12.2.2. Alvorlige overtredelser
• Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder
• Salg og skjenking i samme lokale
• Brudd på vilkår satt i bevillingen
• Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for
• Manglende innbetaling av skjenkegebyr
• Brudd på arbeidstidsbestemmelsene for barn og unge i arbeidsmiljølovens kap 11
12.2.3. Mindre alvorlige overtredelser
• Brudd på reklameforbudet
• Utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed
• Salg av alkoholholdig drikk med rabatt
• Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie/alkoholsvake drikker
• At gjester nyter medbrakt
12.3 Sanksjonsformer
Ved vurdering av reaksjon skal hver sak vurderes konkret med særlig vekt på:
• Type overtredelse
• Overtredelsens grovhet
• Klanderverdige forhold hos bevillingshaver
• Hva som er gjort for å rette opp forholdet
• Tidligere praktisering av bevilling
Ved overtredelser skal det vurderes om bevillingshaver skal innkalles til møte med Hammerfest
kommune ved sentraladministrasjonen. Skriftlig advarsel og inndragning for de ulike
overtredelser innenfor bevillingsperioden iverksettes etter følgende veiledende skala:

Antall

Særlig alvorlige

Alvorlige

Mindre alvorlige

1. gang
2. gang
3. gang
4. gang
5. gang

Inndragning 1-7 dager
Inndragning 1-2 uker
Inndragning 1-2 mnd
Inndragning 2-4 mnd
Absolutt inndragning

Skriftlig advarsel
Inndragning 1-7 dager
Inndragning 1-2 uker
Inndragning 1-2 mnd
Absolutt inndragning

Skriftlig advarsel
Skriftlig advarsel
Inndragning 1-7 dager
Inndragning 2-4 uker
Inndragning 4-8 uker

Ved særlige alvorlige overtredelser kan inndragning av bevilling skje allerede ved første gangs
overtredelse. Politianmeldelse av straffbart forhold kan skje uavhengig av ovennevnte
sanksjonssystem.

13. Saksbehandling
Ved behandling av saker i henhold til de alkoholpolitiske retningslinjene gjelder alkoholloven
og forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at:
• bevillingshaver skal varsles om at inndragning vurderes og
• gis rett til å uttale seg før vedtak treffes (fvl § 16)
• saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes (fvl § 17)
• partene skal gis rett til innsyn i saken (fvl §§ 18 og 19)
• vedtak skal begrunnes (fvl § 24)
• partene skal opplyses om klageadgang og klagefrist (fvl § 27)

14. Klage
Det kan klages på kommunens vedtak etter kapittel 3, 4 og 7 samt § 1-8 i alkoholloven. Dette
gjelder i hovedsak vedtak om:
• salgsbevilling
• skjenkebevilling
• gebyr/avgifter
• inndragning
Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 i alkoholloven, kan påklages til
fylkesmannen, jf § 1-16 i alkoholloven.
Klage sendes skriftlig til Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen.

15. Bevillingsmyndighet
Kommunens myndighet etter alkoholloven utøves av formannskapet.
Formannskapet
• Avgjør søknader om salgs- og skjenkebevillinger.
• Avgjør saker om inndragning av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
• Bestemmer endringer i antall ambulerende bevillinger i kommunen.
Rådmannen
• Avgjør søknader om bevilling for en enkelt bestemt anledning.
• Avgjør søknader om ambulerende bevilling.
• Avgjør søknader om endrede vilkår for en enkelt anledning. Dette gjelder skjenketid,
skjenkelokale og alkoholgrupper (gjelder når søker har alminnelig skjenkebevilling).
• Godkjenner ny styrer og stedfortreder hos eksisterende salgs- og skjenkesteder.
• Avgjør reaksjon ved overtredelser av alkoholloven som ikke medfører inndragning av
bevilling.
• Kan treffe midlertidig vedtak ved alvorlige brudd på bestemmelsene i
alkoholloven/forskrifter/retningslinjer. Rådmannen kan med øyeblikkelig virkning inndra
bevillingen frem til saken er behandlet i formannskapet. Inndragning kan i slike tilfeller skje
uten at det er gitt skriftlig advarsel, jf forvaltningsloven § 16, 3. avsnitt.
• Inngår avtaler med kontrollører i forbindelse med kontroll av salgs- og skjenkesteder. I den
forbindelse kan rådmannen også avtale kontrollfrekvens for det enkelte salgs- og
skjenkested, samt hvilke enkeltanledninger som skal kontrolleres.

Hammerfest kommune
v/ Anne Sundøy

Deres referanse

Vår referanse

Dato
01.02.2008

Ang. alkoholpolitiske retningslinjer
Viser til problemstillinger fra KRÅD med henstilling til å stramme inn den liberale alkoholpolitikken.
Vi mener at dette brevet viser til de problemstillingene de store byene i Norge strir med, og den enorme veksten av skjenkesteder og skjenketid
disse stedene har hatt over tid.
Vi har ikke slik problematikk i Hammerfest. På et tidspunkt hadde vi en sterk økning i voldssakene , der sakene hadde sitt utspring i beruselse i
og utenfor skjenkestedene.
Gjennom årene har samarbeidet mellom politi, kommune og skjenkesteder blitt veldig bra, og reglene følges i veldig stor grad.
Vi ser derfor ikke at antall skjenkesteder og skjenketider forårsaker noe problem i Hammerfest.
Tvert imot skulle politiet ønske at det ble åpnet et nytt skjenkested med aldersgrense 18 år for ungdommene her i byen. Dette for at også
ungdommen får et møte med alkoholen under regulerte, lovlige former- i stedet for de utfordringer de møter på den private arena.

Med hilsen

Sissel Barman
Politioverbetjent
Saksbehandler:
Sissel Barman
Tlf: 916 13664

Alkoholpolitiske retningslinjer
Kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i
Hammerfest kommune. Vedtatt av kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004
1. Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer
gjelder de drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk
mv. (Alkoholloven av 02.06. 1989 nr. 27). Alle paragrafhenvisninger i dette
reglementet er til Alkoholloven dersom ikke annet framgår av den enkelte
henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
"Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov
har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og
indiviuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter
loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.
2. Kommunestyret målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så
vel samfunnet, enkeltmennesket og familier, har Hammerfest kommune vedtatt
følgende målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en
aktiv bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et
variert tilbud innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan
fremvise et variert tilbud, som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil
bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager
skjenkebevillingen skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt
på tilgjengelighet for funksjonshemmede.
Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til
idretts-, bo- og ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste
skjenkebevillinger i tilknytning til skolemiljøer, men det åpnes likevel for
bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes
absolutt, og det vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud til alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og polititet har utarbeidet et
holdningsskapende opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i
videregående skole. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter og utvides til andre
undgdomsmiljøer.

Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for
steder som har begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående
periode.
Kommunen forutsetter også at skjenkesteder har en anti-rasistisk og ikke
diskriminerende praksis.
3. Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag,
for drikking utenfor salgsstedet (§ 1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også
når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har
rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste
tilliggelser (§ 1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer om omfattes av dette reglement,
kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk:
Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og skjenkes
uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en bestemmelse om at
omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker mellom 0,70 og 2,50
volumprosent skal underlegges lovens vanlige aldersbestemmelser. Dette
innebærer at lettøl og lettvin ikke kan skjenkes eller selges til personer under 18
år (§§ 1-3 og 1-5).
4. Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet.
Hjemmel for slik delegasjon finnes i Alkohollovens § 1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens § 1-6.3 ledd,
§ 4-5 (unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger
Formannskapet), § 4-2 fjerde ledd, siste setning, samt
§ 4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i Alkohollovens
§ 1-12, 2. ledd.
Dette medfører følgende oppgavefordeling:
Formannskapet:
- avgjør søknader som salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om
permanent utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndragning av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager
(Rundskriv til Alkoholloven I 6/98).
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
- godkjenne ny styrer og stedfortreder hos eksisterende salgs- og skjenkesteder

(§ 1-7c).
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt
behandlet.
5. Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret
for kultur, omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i
styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema
som fåes ved henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannnen må påregnes 14 dagers
behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan
overholdes. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6. Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av
alkoholholding drikk (jf. Forskrift til Alkohollovens § 10.1), er Styret for kultur,
omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører.
Myndighet til å engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7. Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller
Alkohollovens krav og som må antas ikke å ville misbruke
salgsretten/skjenkeretten.
8. Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år,
med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§ 1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del
av året og for enkelte anledninger.
9. Inndragning m.m
Ved overtredelse av gjeldende lov og regelverk kan Formannskapet bestemme
en passende sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser
omkring salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn
Alkohollovgivningen kan gi grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har
nær sammenheng med Alkohollovens formål.
10. Kommunale avgifter
(Jf. Forskrift til Alkohollovens § 11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt

bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
For gjeldende gebyrsatser, se egen artikkel.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge
rusmiddelmisbruk blant barn og unge.
11. Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforretninger, på
hverdager til kl 20.00 og på lørdager til kl 18.00. Det vil ikke bli gitt salgbevilling
for øl til kiosk/storkiosk.
12. Skjenkebevillinger
Skjenketiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.

Saksbehandler: Svein Tore Paulsen
Saksnr.: 2008/761-2/
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Brev av 02.10.07 fra Hammerfest fotballklubb vedr. koordineringsansvar utendørsanlegg
Brev av 02.10.07 fra Hammerfest fotballklubb vedr arbeidsoppgaver og økonomiske utlegg
tilknyttet kamper og trening sesongen 2007
Brev av 14.11.07 fra Hammerfest fotballklubb – anke vedr. avslag på anmodning om
tilskudd vedr. koordineringsansvar utendørsanlegg/utførte arbeidsoppgaver og
økonomiske utlegg tilknyttet kamper og treninger
Brev av 15.10.07 fra Hammerfest kommune – svar vedr. koordineringsansvar utendørsanlegg
Brev av 24.10.07 fra Hammerfest kommune – svar vedr. arbeidsoppgaver og økonomiske
utlegg tilknyttet kamper og trening sesongen 2007
Brev av 22.11.07 fra Hammerfest kommune – svar ang. anke vedr. avslag på anmodning om
tilskudd.
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Anke vedr. krav fra Hammerfest fotballklubb
Saken gjelder

Hammerfest fotballklubb (HFK) har i brev av 2. oktober 2007 tilskrevet
Hammerfest kommune med krav om et tilskudd på kr. 54.500,- for
arbeidsoppgaver og økonomiske utlegg tilknyttet til kamper og trening i sesongen
2007, samt koordineringsansvar for bruk av utendørsanleggene
kr. 20 800,- (Breidablikk- og Hammerfest stadion), til sammen kr. 75 300,Begge kravene er i brev av 15. og 24.10.07 besvart med avslag. Begrunnelse for
avslaget er at det ikke er avsatt midler til dette formålet innenfor vår ramme.
Sakens bakgrunn og fakta

Arbeidsoppgaver og økonomiske utlegg.
HFK har i forbindelse med fotballsesongen 2007 utført en del arbeidsoppgaver
rettet mot kamper og trening. Tiltakene er knyttet opp mot leie/bruk av
kommunale idrettsanlegg for å kunne gjennomføre kamper og treninger på en
tilfredsstillende måte, og i henhold til de krav og retningslinjer som Norges

fotballforbund har lagt opp for Norsk Toppfotball. Tiltakene er gjennomført i
fravær av kommunal oppfølging på Breidablikk og Hammerfest stadion. Dette
arbeidet har medført arbeidsoppgaver med økonomiske utlegg for HFK.
Arbeidsoppgaver som er utført er:
• Klargjøring av banen m/måking og fjerning av snø og is
• Klargjøring av sikkerhetssoner m/oppsett av gjerder
• Klargjøring av anlegget foran hver hjemmekamp i 2. div. og cup med
rep. av mål og nett, oppsett av gjerder og søppelrydding
• Oppsett av tribuner og innbytterbenker
• Utlegg i forb. med transport av tribuner fra Nissenjordet til
Breidablikk.
• Transport av mål fra Hammerfest hallen til H-fest stadion
Til sammen har de brukt 250 timer til klargjøring av Breidablikk + utlegg i
forbindelse med transport av tribuner og fotballmål som til sammen beløper seg til
54 500 kroner.
Koordineringsansvar utendørsanlegg.
HFK har over tid utarbeidet seg systemer og rutiner tilknyttet koordinering og
oppfølging av trenings- og kamptidspunkter på kommunale utendørsanlegg, og
betrakter dette som et kommunalt ansvar. Hovedoppgavene rundt
koordineringsansvaret tilknyttes:
• Ansvar for klargjøring av anlegg i samarbeid med kommunen
• Fullstendig oversikt over alle kamper for alle lag
• Fullstendig oversikt over alle arrangementer/turneringer/stevner for
alle brukergrupper
• Fordeling av treningstimer
• Omfordeling av treningstimer hvis kampkollisjoner
• Flytting av kamper og nye tidspunkter
• Distribusjon/informasjon til alle brukere ukentlig
HFK har påtatt seg dette ansvaret for koordinering på vegne av klubbene, og det
har vært forståelse for dette blant de øvrige brukerne. Dette koordineringsansvaret innebærer dialog og oppfølging overfor HIF/STEIN, Indrefjord il og FIK
Stein og HFK. Av og til oppstår det situasjoner hvor alle lag og trenere ikke er
fornøyd men antall timer og økter. Samtidig oppleves en stor økning i antall lag i
seriespill, og at enkelte lag og personer utøver press på koordineringen med
urimelige krav og forventninger, samt en økende behov for direkte kontakt 24
timer i døgnet. Dette synes HFK det urimelig, og at dette koordineringsarbeidet
skal tillegges oss, uten noen form for økonomisk kompensasjon
For sesongen 2007 har dette ansvaret generert følgende timeforbruk fra HFK’s
administrasjon: Til sammen har de brukt 104 timer på dette tiltaket i perioden
23.04 til 28.10 som tilsvarer en kostnad på 20 800 kroner.

Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune har ansvaret for den årlige klargjøring og vedlikehold av
de kommunale anleggene. Dette inkluderer lysløyper, ballplasser, fotballbaner og
friidrettsstadion. Breidablikk stadion som er hovedarena for fotball klargjøres i
månedsskiftet mars/april med fjerning av snø, ned til islaget som ligger over
kunstgresset. Arbeidet utføres med hjullaster og fres. Når dette er utført har
kommunen verken materiell eller menneskelige ressurser til å fjerne isen som
ligger igjen, og dette islaget kan variere med en tykkelse fra 10 til 30 cm. Vi har
ved en anledning leid inn tineaggregat med slanger som er lagt utover banen.
Dette har hjulpet på med tiningen, men har tatt en uke. Når isen er helt borte, ved
menneskelig hjelp, eller ved naturlig tining foretar kommunen siste klargjøring av
banen. Dette innebærer slodding av kunstgresst, oppsett av mål og
innbytterbenker, oppheng av sperregarn mot Breidablikkvannet, samt tilkjøring av
gjerder m/tilbehør. Såfremt vi har ressurser til dette er vi behjelpelig med å sette
opp gjerde rundt hele banen. Dette betrakter vi som kommunale oppgave, men har
anmodet HFK om å utføre dette på dugnad uten avtalt betaling pga. at det ikke har
vært mulig for den ene personen vi har tilgjengelig å utføre dette alene. Det som
kommer i tillegg, og som vi ikke har ressurser til er fjerning av is og snø i
forbindelse med kamper som spilles i helgene på denne årstiden, dvs. klargjøring
like før kamp. I løpet av sommersesongen blir banen sloddet ukentlig. Mål, nett og
alt utstyr til banen blir ukentlig vedlikeholdt og klargjort til alle kamper som
spilles på Breidablikk. I tillegg har vi leid inn skoleklasser til å plukke søppel i
tribuneområdet og rundt banen. Dette for at Breidablikk skal være mest mulig
representativ for brukerne. Garderobe fasiliteter på Breidablikkhallen rengjøres
og tilrettelegges av kommunen til alle kamper.
Lagene trener på forskjellige steder, også på Hammerfest stadion. Her er anlegget
tilrettelagt med fotballmål (7er mål) som kan benyttes av alle lag.. Dersom andre
fotballmål skal benyttes (11er mål) må disse kjøres av brukerne, i dette tilfelle
HFK som måtte ha noen treningstimer på gress pga.at neste bortekamp skulle
spilles på naturgress.
Suporterklubbens tribuner ble nedbrutt av snø gjennom flere sesonger og kunne
ikke benyttes i 2007. For spill i 2. divisjon skal det være tribuner, men det har
ikke vært en kommunal prioritert oppgave å skaffe disse. De tribuner som ble
benyttet inntil sommeren 2006 ble laget av supporterklubben ”Sjeik”. HFK fikk
benytte tribuner fra volleyballklubben sommeren 2007 inntil kommunen kjøpte
mobile tribuner som ble montert på Breidablikk.
Øvrige lag i kommunen som har idrettstilbud for barn og ungdom jobber også
dugnad uten betaling for å få arrangementene gjennomført. Arrangement utendørs
som kan nevnes er bl.a NM i mangekamp for FIK ”Stein” + seriestevner hver 14.
dag og gateløp, Hammerfest volleyballklubb med årlig turnering på
Rådhusplassen, Hammerfest skiklubb arrangerer Meridianrennet og onsdagsrenn.

HIF/Stein og Indrefjord il arrangerer fotballturneringer. Innendørs har
svømmeklubben årlig 2-3 stevner + svømmecup for barn i vinterhalvåret og
turnforeningen arrangerer stevner på forskjellige nivåer.
Koordineringsansvar for bruk av utendørsanleggene.
Kommunen foretok koordinering av trening og kamper på anleggene de første
årene etter at Breidablikkbanen var ferdig. Dette var ikke tilfredsstillende for
lagene og det endte opp med at de selv overtok dette. For fotballen var det HFK
som påtok seg ansvaret. Kommunen var tjent med at dette ble utført av de som
viste hvor skoen trykket, og spesielt har fotballen fått glede av dette, og anleggene
er driftet uten innblanding fra andre parter. Dette har igjen medført at
utnyttelsesgraden er blitt mye større, noe fotballen har tjent på.
Kommunen kan påta seg arbeidet igjen, men det vil sannsynligvis ikke ble samme
kontinuitet i arbeidet dersom HIF/Stein, Indrefjord il og HFK ikke samarbeider og
melder inn raske endringer som måtte skje i sesongen. Fra vår side er det ønskelig
at lagene selv fortar tildeling og endring av timer på kommunale anlegg som en
vederlagsfri dugnad. Dette for å få best mulig utnyttelse av anleggene. For
sesongen 2008 vil dette bli noe enklere med flere baneenheter å spille kamper og
trene på. Bekkeli, Breidablikk og nytt kunstgress på grusbanen vil være
tilgjengelig fra august måned.
Hammerfest kommune har et stort mangfold av lag og foreninger innenfor idretten
og det øvrige kulturlivet som har arrangement i løpet av året. Alle disse utfører en
mengde dugnader som ikke blir godtgjort av kommunen. Kommunen betrakter
HFK’s krav som dugnad, og det har ikke vært vanlig å betale for dette. Jobber
som blir utført av lag/foreninger, for kommune som dugnad, blir på forhånd avtalt
og lønnet i hht. avtale.
Dersom kommunen skal betale for dugnader som lagene utfører, og som ikke er
avtalt på forhånd, vil dette kunne få store økonomiske konsekvenser. Å
imøtekomme HFK’s søknad vil skape en presedens som vil være umulig å
håndtere. En åpner da muligheten for at alle lag/foreninger kan sende tilsvarende
krav i ettertid, og som nevnt ovenfor vil det være en lang rekke lag/foreninger som
ville kunne ha tilsvarende berettige krav. Alt slik arbeid må kommunen forvente at
lag/foreninger utfører av egen interesse, på egen hånd og for egen regning.
Rådmannens forslag til vedtak:

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning avslår krav fra Hammerfest
fotballklubb på Kr. 75 300,- for koordineringsansvar for utendørsanleggene og
arbeidsoppgaver tilknyttet til kamper og treninger for sesongen 2007.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl
Saksnr.: 2008/908-2/
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- Driftsendringer i ungdomstjenesten, vedtatt av KOU styret 11.06.07

Øvingslokaler i tidligere Baksalen Fritidsklubb
Saken gjelder
Ungdomstjenesten har et tilrettelagt tilbud med øvingslokaler for unge ved Bootleg og tidligere
Baksalen fritidsklubb. For tilbudet på Baksalen har en gjennom ”Musikkverkstedordningen” for
2008 fått tilsagn på tilskudd pålydende 800.000 kr for bygging av permanente øvingslokaler.
Tilskuddet forutsetter reell egenandel på samme beløp. For videre fremdrift i saken er en
avhengig av avklaring om at lokalene avsettes etablering av et permanent øvingssenter, og
avklaring om mulig tilsagn av tilskuddordningen til rusforebyggende tiltak som Formannskapet
tildeler etter anbefaling fra KOU styret, jfr. Budsjettvedtaket av 18.12.07.

Sakens bakgrunn og fakta
Ungdomstjenesten tilbyr i dag øvingslokaler til hele 10 band og grupperinger i aldersgruppen
11-25 år, med et regelmessig omfang på 40-50 unge. De aller yngste og nybegynnerne har
mulighet å benytte seg av øvingsrommet på bootleg, under kyndig veiledning av
ungdomstjenesten. De viderekomne, og de som er etablert i band og grupper, øver på den
midlertidige nedlagte Baksalen fritidsklubb. Administrering og oppfølging av aktiviteten skjer
av ungdomstjenesten. All bruk av tilbudet er gratis for alle.
Arealene på Baksalen fritidsklubb er pr i dag utformet for å huse fritidsklubb. Dagens utforming
gjør at det ikke er mulig med parallell øvingsvirksomhet i arealene. Dette begrenser muligheten
å effektivt kunne utnytte det samlede disponible arealet. I praksis er arealet stort nok til å romme
3-4 øvingslokaler, mens en i dag kun kan øve i et og samme rom i form av det store åpne
fellesarealet. Videre er arealene preget av omfattende bruk uten tilsvarende vedlikehold, og
fremstår som lite egnet med tanke på fortsatt drift av fritidsklubb. I perioden 2001-03 ble noe
vedlikeholdsarbeid utført, herunder nytt kjøkken, renoverte toaletter, samt nytt gulvbelegg.
Disse delene har således akseptabel standard og trenger ikke oppgradering.

Hammerfest kommune ved ungdomstjenesten har gjennom ”Musikkverkstedordningen” fått
tilsagn på 800.000 kr til bygging av et permanent øvingssenter i lokalene til nå nedlagte
Baksalen fritidsklubb. Tilskuddet fordrer tilsvarende reell egenandel. I søknaden har en
beskrevet innredning av 3 øvingsarealer, fellesrom og lagerrom, tilpasset formålet med øving
innen rytmisk musikk. Det er beskrevet at dagens kontor, toaletter, lager og kjøkken består slik
de er i dag, og at kostnadene knyttes opp til innredning av øvingsarealer som gjør at 3 rom kan
nyttes til parallell øving. Det er videre beskrevet lager og fellesrom/ sosialt rom i tilknytning til
dette. Tilskuddet må benyttes innen 01.12.08, og rapporteres innen 31.12.08. Det er ikke mulig å
få overført tilskuddet til neste år.
Tilskuddet til Hammerfest er den største summen som deles ut til formålet i Norge i 2008, og
Hammerfest kommune har konkurrert med 935 andre innkomne søknader. Begrunnelsen som
gis for tildeling er at prosjektet oppfattes som seriøst og realiserbart, det disponeres allerede
lokaler som kan nyttes til formålet, det er et sterkt voksende musikkmiljø blant unge i
Hammerfest, og ikke minst at det eksisterende tilbudet er bygget opp uten at man tidligere har
fått tilskudd gjennom ordningen. Hammerfest kommune har søkt om tilsvarende midler
sammenhengende siden år 2000.
Rådmannens vurdering
Det oppfattes som meget positivt at Hammerfest kommune ved ungdomstjenesten, etter mange
år med avslåtte søknader, nå i 2008 får et tilsagn om tilskudd på 50 % av finansieringen av et
permanent øvingssenter for unge musikere. Det ligger derfor i kortene at en må bestrebe seg for
nyttiggjøre seg av tilskuddet, og at en får realisert dette i tråd med intensjonen.
Tidligere lå slike nasjonale støtteordninger innenfor sosialdepartementet, og da som oftest
knyttet til forebyggende tiltak for barn og unge. Det sosialpedagogiske perspektivet var det
sentrale element i støtteordningene. De senere år er støtteordningene til øvingslokaler og
musikkutstyr fordelt fra kirke- og kulturdepartementet til eksempelvis
Musikkverkstedordningen. Fokus er da rettet mot de kulturuttrykk unge benytter seg av,
eksempelvis den omfattende aktiviteten i eksempelvis sjangeren rock. For den enkelte
kommune, slik som i Hammerfest, er som regel tilrettelegging av øvingslokaler og øvrige
fritidsaktiviteter både sosialpedagogisk og kulturelt begrunnet. I den sammenheng er
etableringen av bootleg et godt eksempel på en god erfaring i å dyrke kultur og kreative
fritidsaktiviteter som det kanskje mest sentrale forebyggende element for barn og unge.
Ungdomstjenesten har i lang tid vurdert nettopp de gamle klubblokalene i Baksalen som et egnet
lokale til formålet. Lokalenes utforming og beliggenhet gjør at en kan drive ”støyende”
øvingsaktivitet som ikke er til sjenanse for noen, og da verken skolen eller naboer. Det er ikke
tidligere fremmet konkret forslag om etablering av øvingssenter her, all den tid nedlegging av
nærmiljøklubben på Baksalen, og øvrige nærmiljøklubber, er i en prøveordning for sesongen
2007/08. Som det fremgår av vedtak i kou-styret 11.06.07 er disse tilbudene nå lagt til bootleg.
Videre arbeid om denne ideen har således vært på vent i påvente om avklaring om ordning med
nærmiljøklubb på bootleg blir permanent, og ikke minst finansiering av en slik etablering.
Fra administrasjonens side har det vært forutsatt at den vesentlige tilretteleggingen av
øvingslokaler skulle skje når en oppnådde uttelling på tilskudd fra Musikkverkstedordningen.
Det er ikke avsatt budsjettmidler til dette i 2008, all den tid det er tilnærmet umulig å kunne
forutse når et eventuelt tilskudd fra Musikkverkstedordningen kunne foreligge, og ikke minst
omfanget av et eventuelt tilskudd. Som nevnt tidligere har det vært søkt om dette over en rekke

år, med negativ respons. Når en nå imøtekommes med det største bidraget som deles ut i 2008,
tilsier dette at Hammerfest kommune må gjøre sitt ytterste for å få realisert muligheten dette gir.
Kravet om reell egenandel på 50 % utgjør for Hammerfest kommune 800.000 kr. I forhold til
definisjon av ”reell egenandel” er det slik at egeninnsats/ egenarbeid også inngår som
egenandel. Dette betyr at all bruk av kommunens driftsorganisasjon er å betrakte som egenandel,
noe som er bekreftet og akseptert av Musikkverkstedordningen.
For ungdomstjenesten og sektor for kultur og idrett totalt sett er det av meget stor interesse å få
gjennomført etablering av et øvingssenter. Derfor vil ungdomstjenesten og sektoren prioritere
bruk av eksisterende ramme av driftsmidler til dette formålet. Det er videre mulig å utføre
vesentlige bidrag i form av arbeidsinnsats. Ungdomstjenesten har svært god erfaring med
dugnadsinnsats fra ungdommer, ikke minst knyttet til drift av ungdomshuset bootleg og fra store
kulturarrangementer som eksempelvis UKM Finnmark 2004-06. Brukere av eksisterende tilbud
av øvingslokaler antas også å ha betydelig egeninteresse for å få realisert dette. Det bør være
mulig å utføre enkelt klargjørings- og rivingsarbeid som dugnadsarbeid og med egen
driftsorganisasjon.
Videre vil det legges til rette for at vaktmester/vedlikeholdsavdelingen kan utføre vesentlige
bygningsmessige arbeider. Det er av egeninteresse å benytte anledningen til å rehabilitere en
bygningsdel en over langt tid ikke har hatt mulighet å prioritere. Tilsvarende type arbeid har
egen driftsorganisasjon utført med stort hell tidligere, eksempelvis lydisolering av dagens kino
som ble utført i 2002/03. Personellet som utførte dette arbeidet er fortsatt i egen
driftsorganisasjon, og har nødvendig kompetanse og erfaring som skal til for å få dette utført i
tråd med behovene.
Kommunens egenandel foreslås derfor løst på denne måten:
- Tilskudd fra ordningen rusforebyggende tiltak som Formannskapet bevilger etter
anbefaling fra KOU (200.000 kr)
- Bruk av driftsmidler innen eksisterende ramme innen sektor for kultur og idrett (200.000
kr)
- Riving og klargjøring forut for bygningsmessige arbeider. Utføres av egen
driftsorganisasjon og dugnadsinnsats fra ungdommer (100.000 kr)
- Utføring av bygningsmessige arbeider og planleggingsarbeid. Utføres av egen
driftsorganisasjon (300.000 kr)
Saken innebærer ikke noe behov for fremskynding av politisk beslutning omkring eventuell
videreføring av nærmiljøklubber i bydelene. Til tross for at en er inne i avsluttende fase av en
prøveordning er det pr i dag ikke forhold som tilsier at det er realistisk å se for seg fortsatt drift
av fritidsklubb i lokalene i Baksalen. Som beskrevet i forutgående saker omkring driftsendringer
i ungdomstjenesten, vedtatt av KOU-styret 11.06.07, er lokalene på Baksalen i en forfatning
som ikke er forenelig med fortsatt drift av fritidsklubb. Ressurser til eventuell rehabilitering vil i
alle tilfeller vært en budsjettmessig utfordring. En må derfor tenke seg at en eventuell politisk
beslutning om videreføring av nærmiljøklubb i Baksalen, og på samme måte Fuglenes og
Rypefjord, eventuelt må sees i sammenheng med bruk av andre lokaliteter, eksempelvis bruk av
arealer i skolebygningene. Evaluering av prøveordningen forventes klar juni 2008. En vil da
fremme egen sak om hvorvidt nærmiljøklubber fortsatt skal eksistere i bydelene, eller om
tilbudet for 4.-7. klasse skal legges til bootleg slik prøveordningen innebærer. Denne fremtidige
beslutningen er derfor ikke til hinder for beslutning om å avsette lokalene på tidligere Baksalen
fritidsklubb til et øvingssenter, all den tid rehabiliteringsbehovet umuliggjør fortsatt bruk av
arealene til klubbformål.

Etablering av et øvingssenter i Baksalen vil for øvrig ikke ha noen driftsmessige konsekvenser.
Tekniske kostnader (fyringskostnader og lignende), samt administrasjon og oppfølging av
tilbudet er allerede innarbeidet i driftsbudsjettene til teknisk drift og ungdomstjenesten.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at lokalene til tidligere Baksalen fritidsklubb avsettes etablering av et
permanent øvingssenter, i henhold til forutsetningene for tilskudd gitt av
Musikkverkstedordningen.
Formannskapet bevilger etter anbefaling fra KOU-styret 200.000 kr til etablering av et
permanent øvingssenter ved tidligere Baksalen fritidsklubb. Beløpet belastes tilskuddordningen
for rusforebyggende tiltak, jfr. budsjettvedtaket av 18.12.07.
All øvrig kommunal egenandel skjer gjennom bruk av driftsmidler innen eksisterende
budsjettrammer, samt bruk av egen driftsorganisasjon til utførelse arbeider.

PS 17/08 Diverse referatsaker

RS 08/1 Prosjektrapport ”Etablering av overgrepsmottak og kompetansesenter
ved legevakten i Hammerfest” - vedlagt.

RS 08/2 Referat fra møte i miljørettet helsevern 05.12.07 - Bryggen legesenter

RS 08/3 Referat fra møte i miljørettet helsevern 14.11.07 - Bryggen legesenter

PS 18/08 Godkjenning av protokoll

