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Eldrerådet
Ungdomsrådet
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Utvalg for helse og omsorg
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Møteddato
25.02.2019

Saksnummer
004/19

26.02.2019
26.02.2019

009/19
007/19

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommunes høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag
til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), godkjennes og avgis
digital på høringsplattformen til regjeringen.no.

Sammendrag:
Saken inneholder et sammendrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementets
høringsnotat, samt utkast til høringsuttalelse fra Tønsberg kommune til forslag til forskrift om
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom
(forskrift om medvirkningsordninger).
Vedlegg:
Høringsnotat forslag til forskrift om medvirkningsordninger

Innledning – hva saken gjelder:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forskrift om
medvirkningsordninger til høring med høringsfrist 1. april 2019. Under faktagrunnlag gis
det et sammendrag av departementets høringsnotat. Forslag til høringsuttalelse fra
Tønsberg kommune står under overskriften vurderinger.
Faktagrunnlag:
Forslaget til forskrift gjelder bestemmelser i den nye kommuneloven som i hovedsak
skal tre i kraft i 2019. Forslaget vil gjelde for de nye folkevalgte organer i nye Tønsberg
kommune.
I dag er eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse regulert i egne lover.
Disse vil bli opphevet når den nye kommuneloven trer i kraft. I den nye kommuneloven
§ 5-12 er det bestemt at kommunestyret skal velge et eldreråd, et råd for personer med
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.
I nåværende eldrerådslov står det at flertallet av medlemmene skal være
alderspensjonister i kommunen. Etter den nye bestemmelsen skal flertallet ha fylt 60 år
på valgtidspunktet.
I nåværende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at
organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har forslagsrett
til medlemmer i rådet.
Det er ingen bestemmelser om ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsordning i
dagen. I den nye kommuneloven står det at medlemmene ikke skal ha fylt 19 år på
valgtidspunktet.
I høringsnotatet om forskrift om medvirkningsordninger uttaler departementet at selv om
medvirkningsordningene har ulike saksområder har de samme mål – å sikre
medvirkning. Forslaget til forskrift innebærer derfor like regler for de tre
medvirkningsordningene, med mindre det er særlige grunner som taler for ulik
regulering.
Medlemmene i medvirkningsordningene blir valgt av kommunestyret, og de defineres
som folkevalgte etter den nye kommuneloven. Bestemmelsene i den nye
kommuneloven som gjelder folkevalgte vil også gjelde for medlemmene i
medvirkningsordningen. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 8 om
rettigheter og plikter for folkevalgte.
Kommunestyret skal bestemme antall medlemmer til de tre rådene, men høringsnotatet
anbefaler at kommunestyret bør innhente uttalelse fra organisasjoner for henholdsvis
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike
rådene fastsettes.
Forslaget til forskrift foreslår at organisasjoner for eldre, for personer med

funksjonsnedsettelse og for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det
rådet som representerer deres interesser.
I forskriften foreslås det at rådene selv velger sin leder og nestleder. I dag er det bare
eldrerådet som selv velger leder og nestleder mellom pensjonistene i rådet, mens
kommunestyret velger for rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
Det presiseres i høringsnotatet at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i
den kommunale saksbehandling, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke
utfallet av saken. Rådene skal ikke behandle saker om enkeltpersoner, og kan heller
ikke få delegert vedtaksmyndighet.
Oppgaven til rådene er å være rådgivende organ for kommunen. I de tilfellene det er
tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.
Rådene skal ha rett til sekretariatshjelp og rett til å uttale seg før kommunestyret setter
ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for
dem.
Rettslig grunnlag:
Kommuneloven (1992)
Kommuneloven (2018)
Eldrerådslova
Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Høringsuttalelse fra Tønsberg kommune:
Tønsberg kommune tilslutter seg departementets forslag om like regler for
medvirkningsordningene. Det sikrer en lik medvirkning for de gruppene rådene
representerer. Ved å gi samme saksbehandlingsregler også for medvirkningsordninger
for ungdom, vil kommunene få et tydeligere krav til at uttalelsene fra de valgte
ungdommene følger de politiske sakene.
Tønsberg kommune tilslutter seg at det åpnes for en bredere sammensetning av
eldrerådene ved at det nå er organisasjoner for eldre som skal foreslå medlemmer til
rådet.
Forslaget om at også råd for personer med funksjonsnedsettelse og råd for ungdommer
selv velger egen leder og nestleder, anses som en positiv endring som likestiller alle
rådene.
Det er positivt at forskriften presiserer at kommunestyret skal etablere rutiner for å sikre
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at rådenes uttalelse
kan ha mulighet til å påvirke utfallet av en sak.
Det er positivt at også ungdomsrådet sikres sekretariatshjelp på lik linje med eldreråd
og råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Det støttes at rådene kan ta opp saker på eget initiativ og at rådene skal utarbeide
årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen
Konsekvenser for barn og unge:
Forskriften har betydning for barn og unges påvirkning på kommunal utvikling og
vedtak.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Forskriften har betydning for rådene som skal velges av nytt kommunestyre høsten
2019.
Konklusjon:
Tønsberg kommunes høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets
forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom (forskrift om medvirkningsordninger, godkjennes
og avgis digital på høringsplattformen til regjeringen.no.
Videre behandling:
Saken ferdigbehandles i kommunestyret.
Tønsberg, 12.2.2019
Geir Viksand
rådmann

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Stein Bungum, telefon: 94836557
Tønsberg Læringssenter

IMDI - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for oppvekst og opplæring
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
26.02.2019
26.02.2019

Saksnummer
008/19
012/19

28.02.2019

011/19

Rådmannens innstilling
1. Tønsberg kommune bosetter 35 flyktninger i 2019, alle voksne/familier.
2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

18/98905

Sammendrag:
Tønsberg kommune er anmodet fra IMDi om bosetting av 35 flyktninger i 2019, alle
voksne/familier.

Innledning – hva saken gjelder:
I 2019 er det behov for å bosette 5 350 flyktninger i Norge, inkludert 150 enslige
mindreårige.
I BY 131/15 ble det vedtatt å bosette minst 58 flyktninger per år i 2018 og 2019.
Kommunen fikk totalt anmodning om 28 bosettinger I 2018 og gjennomført 27
bosettinger, hvorav en enslig mindreårig. For 2019 anmodes Tønsberg Kommune om å
bosette 35 flyktninger.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune hadde pr. 1. desember 2018 bosatt 28 personer, hvorav 1 var
enslige mindreårige. I tillegg har det kommet 13 personer på familiegjenforening. 245
personer hadde pr. november 2018 vedtak i Introduksjonsprogrammet. 82 av disse
hadde et heldagstilbud ved Tønsberg læringssenter, i tillegg til de 60 som har
grunnskoleopplæring. 39 personer er skaffet praksisplass gjennom Jobbteamet ved
Læringssenteret. 75 hadde skolegang utenfor Tønsberg læringssenter (Videregående
skole i henhold til opplæringsloven)
Rettslig grunnlag:
Barnevernsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100)
Introduksjonsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80)
Opplæringslova (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61)
Forholdet til kommuneplanen:
Kommuneplanens fire grunnleggende prinsipper:
·
·
·

Etikk og samfunnsansvar gjennom å bosette flyktninger.
Folkehelsa skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner
sosiale helseforskjeller (folkehelseloven §1).
Bærekraftig utvikling, ved å tilrettelegge for at flyktninger opplever gode levekår,
deltar i samfunnslivet og kommer i raskt i arbeid.
Vurderinger:

Anmodningen er høyere enn forventet. IMDI fordelte anmodningene for å oppnå
kontinuitet i arbeidet, og unngå bosettinger i kommuner med høyt relativt antall av
innvandrere.
Fra 1.3.2018 ble bosettings- og introduksjonsarbeidet omorganisert. Flyktningtjenesten i
NAV ble lokalisert sammen med det som i dag heter Tønsberg Læringssenter. Formålet
er å øke måloppnåelsen på overgang til arbeid og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram, og varig tilknytting til arbeidslivet.

Alternative løsninger:
Bosette færre enn IMDi sin anmodning.

Økonomiske konsekvenser:
Antall bosettinger påvirker integreringstilskuddet.
https://www.imdi.no/tilskudd/integreringstilskudd/
Kommunens forpliktelser med introduksjonsstønad i henhold til Introduksjonsloven,
norskundervisning og kvalifisering regnes å dekkes av integreringstilskuddet og per
capita (finansiering av norskundervisning)-tilskuddet.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omorganiseringen «Tønsberg Læringssenter» har skjedd i samarbeid med Re
kommune, og samarbeidsavtale med Re dekker allerede inn mye av utfordringene i
sammenslåing. Slik sett bidrar samarbeidsavtalen til å forenkle sammenslåing. Re
kommune er anmodet om bosetting av 12 voksne/familier.
Konklusjon:
Vi har kapasitet til bosetting av 35 personer innenfor eksisterende rammer. Det er ikke
kommet signaler om at det kan by på problemer med anskaffelse av boliger. Vi har
kapasitet til introduksjonsprogrammet, Norskundervisning, samfunnskunnskap og
kvalifisering innenfor eksisterende rammer (budsjett 2019). Tønsberg kommune kan
således bosette 35 personer i 2019.

Videre behandling:
Avgjøres i Bystyret, og Tønsberg kommunes vedtak oversendes IMDi innen tidsfrist.
Tønsberg, 20.12.18

Rådmann

Stein Bungum
Tjenesteleder
IAO/Tønsberg
Læringssenter

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/12962

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
26.02.2019

Saksnummer
009/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
012/19, 820 663 012 - HBB AS - Heidis Bier BarTønsberg. Kontrollrapport 26.01.2019
005/19, 917 457 484 - TØNSBERG LYD OG LYS AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Lyd & Lys AS, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 16.02.19.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995
67 283.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil

bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
008/19, 920 238 483 - THAI ENTERTAINMENT EUROPE SUKANYA THUEANMULSAEN Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Thai Entertainment Europe Sukanya Thueanmulsaen, org.nr. 920 238
483, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt
anledning, fredag 22.02.19 – til og med søndag 24.02.19. Bevillingen gjelder på
Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og
2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Sukanya Thueamulsaen, f. 1979,
mob.nr. 412 22 645
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
009/19, 920 497 497 - BRANDERSEN AS - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Brandersen AS, org.nr. 920 497 497, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 23.03.19. Bevillingen
gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Eirik Andersen, f. 1978, mob.nr. 414
73 819.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.

4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
007/19, 931 186 744 - NORSK BUTIKKDRIFT AS - Extra Tolvsrød - Søknad om salgsbevilling
- Vedtak

Vedtak:
1. Norsk Butikkdrift AS, org.nr. 931 186 744 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Extra Tolvsrød, Valløveien 62, 3152
Tolvsrød. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og
annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
2. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven §
3-1 første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Extra Tolvsrød, Valløveien 62, 3152 Tolvsrød.
Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon
oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
2. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første
ledd og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:
3. Styrer: Monica Haukjem Larsen, f. 1976
4. Stedfortreder: Anita Syvertsen, f. 1984
3. Vilkår for bevillingen:
5. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. §
3-7 samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i Tønsberg kommune
6. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kapittel 6.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel
8, Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant
annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept,
eiersammensetning, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

006/19, 980 049 337 - GEIRR JOHNSON - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Geirr Johnson, org.nr. 980 049 337, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 14.02.19 til og med
lørdag 16.02.19. Bevillingen gjelder på Papirhuset teater, St.Olavs gate 16 B,
3126 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6
andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Synnøve Viksand Johnson, f. 1971
Mob.nr. 905 98 049.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler

under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
011/19, 984 062 478 - FK TØNSBERG - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning vedtak

Vedtak:
1.
984 062 478 FK Tønsberg, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 16.03.19 og lørdag
23.01.19. Bevillingene gjelder i Vestfoldhallen, Hortensveien 7, 3122 Tønsberg for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Bjørnar Langaas f: 1974 mob: 41 62 90
73. Stedfortreder: Gry Anethe Lauritsen f: 1969 mob: 93 87 35 76.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
003/19, 990 425 604 - LOGGEN KYSTLAG - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Loggen Kystlag, org.nr. 990 425 604, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 08.02.19. Bevillingen
gjelder på Tønsberg kystkultursenter, Banebakken 52, 3127 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f. 1955. Mob.nr.
997 80 468
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele

arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
004/19, 998 426 065 - FOCUS PRODUCTIONS AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Uttalelse

Vedtak:
1.
Focus Productions AS, org.nr. 998 426 065, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 08.02.19 og
lørdag 09.02.19. Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd
jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Alexander Lorentzen, f. 1984, mob.nr.
928 35 688.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
010/19, Sveinung Stene Fjose - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Sveinung Stene Fjose, f. 1975, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 26.04.19. Bevillingen
gjelder på Sjøstua, Husvik og Nes Vel, Jarlsøveien 42, 3113 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Sveinung Stene Fjose, f. 1975,
mob.nr. 479 25 250.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:

4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

