Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

14.10.2013

Tidspunkt:

09:00 - 11:55

Til behandling:

Saksliste nr. 034/13 - 037/13

Medlemmer:
SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
V - Geir Arne Solheim (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
Varamedlemmer:
AP - Leif Magne Gil (Varamedlem)
Forfall:
AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 7.
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen, konsulent Nav Jan Faksness
og økonomisjef Norvall Bakke.
Måløy, 14.10.2013

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

034/13

Godkjenning av møteprotokoll

035/13

Referatsaker

036/13

Økonomimelding II 2013 Vågsøy kommune

037/13

Best Western hotell Måløy - skjenkekontroll

Helse- og omsorgsutvalget ble enige om å behandle sakene 037/13 Best Western hotell Måløy –
skjenkekontroll og 036/13 Økonomimelding II 2013 Vågsøy kommune først i møtet.
I forrige møte, 02.09.2013, ble det av Helse- og omsorgsutvalget gitt ønske om at administrasjonen
skulle gi høringssvar innen fristen i oktober på følgende 3 referatsaker:
1. Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved
distriktpsykiatriske sentre
2. Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter
dagens og morgendagens behov
3. Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen informerte at situasjonen i administrasjonen per dags dato
er så prekær at dette har vært vanskelig å gjennomføre. Grunnen til dette er pga. mange
arbeidsoppgaver og påvente av tilsettelse av ny rådmann. Konst. kommunalsjef Jensen beklager
på det sterkeste, og ber utvalget om forståelse for dette.
Helse- og omsorgsutvalget tar orienteringen til etterretning.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte til slutt i møtet om 7. og 8. legehjemmel.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
14.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1474

Saksnummer
034/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.10.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
H v/repr. Reidun Blaalid etterlyser behandling av sak Etablering av overgrepsmottak fra forrige
møte den 02.09.2013. Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen informerte at den ble tatt opp som ei
orienteringssak, og ikke som en egen sak.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-034/13

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 02.09.2013.
Vedlegg:
Dok.nr
121069

Tittel på vedlegg
HS 02.09.2013

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
14.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1473

Saksnummer
035/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.10.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om de ulike referatsakene.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
HS-035/13

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/13179

I

30.08.2013

2

13/13982

I

16.09.2013

3

13/13872

I

18.09.2013

4

13/14150

I

25.09.2013

Avsender/Mottaker
Det kongelige justisog
beredskapsdepartem
entet
likestillings- og
inkluderingsdepartem
ent Det kongelige
barne-

Tittel
Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner (2014-2017)
Et liv uten vold
Handlingsplan 2013 - 2016:
Vi trenger innvandrernes
kompetanse

Statusrapport for første
Helsedirektoratet
søknadsrunde på den nye
turnusordningen for leger
Rundskriv om kommunenes
Det Kongelige Helseansvar ved opphør av avtale
og
med en annen kommune om
omsorgsdepartement
kjøp av helse- og

5

13/14423

X

03.10.2013

omsorgstjenester utenfor
institusjon.
Oversikt over utgifter knytt til
interkommunale samarbeid,
tilskot og kjøp av tenester frå
staten

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
14.10.2013
15.10.2013
17.10.2013
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1172

Saksnummer
036/13
053/13
084/13

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Økonomimelding II 2013 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013

14.10.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke og konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte.
V v/repr. Geir Arne Solheim ytret ønske om tilbakemelding vedr. Statsbudsjettet slik at denne kan
sees opp i mot Økonomimeldingen.
SP v/repr. Nils Myklebust mente utvalget burde skrive brev til Departementet om at man får for lite
tilført.
SV v/repr. Viviann Midtbø foreslo at man burde henvende seg til Helse Førde.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen vil innhente tall fra Helse Førde og vedr. «sekkeposten».
Helse- og omsorgsutvalget ble enige om å utforme et brev til Departementet, og ønsker deretter å
legge brevet frem for Kommunestyret.
SP v/repr. Nils Myklebust fremmet følgende kommentar til rådmannens innstilling:
«Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy kommune
kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke budsjett.»

Votering
Det ble først votert over kommentar fra SP v/repr. Myklebust, dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med kommentar fra SP v/repr. Myklebust, dette
ble enstemmig vedtatt.
HS-036/13

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.
Kommentar:
Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy kommune
kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke budsjett.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner
•
•
•

2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og
fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune
31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken
Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding II 2013. Vedlagt.

Saksopplysninger / fakta
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 2013 med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 2013 med vedlegg.
Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013
Vedlegg:
Dok.nr
124359
124360
124361

Tittel på vedlegg
Økonomimelding II 2013 - Vågsøy kommune (20131007).pdf
Vedlegg 1 - ØKM II 2013 Investeringer(20131009).pdf
Vedlegg 2 - ØKM II 2013 Vågsøy sokneråd.pdf

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Helse-og omsorgsutvalg

Møtedato
14.10.2013

Arkivsaknr.:
12/550

Saksnummer
037/13

Saksansvarlig:
Jan Faksness

Best Western hotell Måløy - skjenkekontroll
(Avvik)

Rådmannens innstilling
I.h.h.t. skjenkekontroll utført den 10.08.13 gir Helse- og omsorgsutvalget med dette Best
Western Måløy hotell en skriftlig advarsel for overtredelse av alkohollovens § 4-4 og Vågsøy
kommunes forskrift om salgs-/skjenkebevilling for alkoholholdig drikk § 2.

14.10.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og konsulent Jan Faksness fra Nav orienterte.
Denne saken var i utgangspunktet gradert, men etter å ha gjort noen endringer i saksdokumentet
ble graderingen fjernet. Helse- og omsorgsutvalget mener dette er en uheldig situasjon, og ber om
at dette unngås i fremtiden.
Administrasjonen tar dette til etterretning.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HS-037/13

Vedtak:
I.h.h.t. skjenkekontroll utført den 10.08.13 gir Helse- og omsorgsutvalget med dette Best Western
Måløy hotell en skriftlig advarsel for overtredelse av alkohollovens § 4-4 og Vågsøy kommunes
forskrift om salgs-/skjenkebevilling for alkoholholdig drikk § 2.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
§ 4-4 i Alkoholloven «Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkohol» og § 2 i forskrift for salgsskjenkeløyve av alkoholholdig drikk i Vågsøy kommune «Stenge- og skjenketider for
serveringssteder med bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1.2 og 3» vedtatt av
Vågsøy kommunestyre 12.09.12.

Bakgrunn for saken
Best Western Måløy hotell søkte og fikk innvilget skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe
1,2 og 3 i tidsrommet 01.10.12 – 30.06.16 i.h.h.t. de til enhver tids skjenketider som er vedtatt i
Vågsøy kommune. Det ble avholdt skjenkekontroll på hotellet den 10.08.13 og det ble observert
og registrert avvik i.h.h.t. alkohollovens lover og forskrifter.

Saksopplysninger / fakta
I.h.h.t. Vågsøy kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk § 2 a, skal
serveringssteder med bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk holde stengt i tidsrommet 03:00
– 06:00 og i.h.h.t. § 2 b skal all skjenking av alkoholholdig drikk opphøre senest kl. 02:00.
I.h.h.t. rapport og tilleggsrapport fra kontrollør som kom til stedet kl 03:05, ble det observert 4
gjester i lobbybaren og 2 gjester ankom kl. 03:12.
Kl 03:16 ønsket en av gjestene å få ytterligere servering og spurte de andre om de også ville ha.
De avslo, men den ene gjesten fikk kjøpt en drink med Vodka og cola. De andre gjestene forlot
stedet, men gjesten som ble servert en alkoholholdig drikk ble sittende. Han forlot lobbybaren
kl. 03:30.
Kontrolløren tok da dette opp med resepsjonisten (ansvarshavende) og vedkommende mente det
var gitt beskjed om at vedkommende kunne servere alkohol til gjester som bodde på hotellet.
Kontrolløren spurte også hvilken Vodka de serverte for å sjekke om det var over eller under 22
volumprosent. Vodkaen de hadde var på 40 volumprosent.
I.h.h.t. til Vågsøy kommunes rutine, tok saksbehandler kontakt med daglig leder/skjenkestyrer og
informerte om at kommunen hadde fått en skjenkekontrollrapport med avvik, og ga tilbud om et
møte for drøfting/synspunkter på rapporten/avviket. Vedkommende hadde lest og forstått
innholdet i rapporten og hadde ingen innvendinger og hadde derfor ikke skrevet et tilsvar på
rapporten. Ut ifra at daglig leder/skjenkestyrer ikke hadde noen innvendinger til rapporten, avslo
vedkommende et møte i forbindelse med rapporten/avviket. Daglig leder/skjenkestyrer sa at det
var en stor glipp fra deres side som ikke skal forekomme.
Daglig leder/skjenkestyrer ble informert om den videre saksgang. Daglig leder/skjenkestyrer gjorde
det nok en gang klart at de ikke hadde noen innvendinger mot rapporten og kom fortsatt ikke til å
skrive et tilsvar.
Kommunen har ikke mottatt noe skriftlig tilsvar innen fristen på 14 dager eller pr. dags dato. Det er
ikke avdekket andre avvik i kontrollen.

Vurdering / konsekvenser
Rådmannen vurderer at den utførte kontrollen er utført i tråd med det gjeldende regleverk og
rutiner.
Dette er skjenkestedets første avvik i.h.h.t. alkoholloven og dens forskrifter. I samtale med
saksbehandler har daglig leder/skjenkestyrer informert kommunen at de erkjenner at det er avvik
i.h.h.t. alkohollovgivningen.
Rådmannen vurderer at avviket er et alvorlig brudd på alkoholloven (spesifikt § 4-4) og Vågsøy
kommunes forskrift (spesifikt § 2), og at det derfor kan gis sanksjoner i.h.h.t. alkohollovgivningen
og Vågsøy kommunes forskrift om salgs-/skjenkeløyve.
Dette er et førstegangsavvik, men betegnes som grovt. Rådmann vurderer at det må gis en
skriftlig advarsel, og at Best Western Måløy hotell må gå gjennom sine internrutiner/opplæring av
ansatte for å unngå fremtidige avvik.
Rådmannen vurderer også at ved evt. ytterligere avvik i perioden vil terskelen for inndragning av
bevillingen være lav.
Rådmannen vurderer at det ikke har økonomiske eller andre konsekvenser for skjenkestedet at en
advarsel gis.
Vedlegg:
Dok.nr
124179
124180

Tittel på vedlegg
Skjenkekontroll m/røyk 11.08.2013
Tilleggsrapport

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Best Western Måløy
26.03.2012
Hotell
17.05.2012 Måløy Hotelldrift AS
Best Western Måløy
28.06.2012
Hotell

1

U

2

I

3

U

5

U

20.09.2012 Måløy Hotelldrift AS

7

I

08.10.2013 Securitas AS

Tittel
Ny søknad om skjenkebevilling for alkohol
Søknad om sals / utvida skjenkeløyve
Tillatelse til skjenkebevilling for Best Western
Måløy Hotell 01.07.2012 - 30.09.2012
Tillatelse til skjenkebevilling for all alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3, 01.10.2012 - 30.06.2016
for Best Western Måløy Hotell
Skjenkekontroll m/røyk 11.08.2013

K

