
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte
Dato: 17.10.2014
Tidspunkt:
Saksnr:

09:00
39/14

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen Medlem NOFRP
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Sigrund Hestdal Medlem NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Christin Andersen Ass.rådmann

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________________ _______________________________
             Lidvart Jakobsen Christin Andersen
                      Leder                                    møtesekretær

_____________________________ _______________________________



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 39/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning 24. og 25. oktober 2014 -
Landsbymarked

2012/1161

PS 39/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. og 25. 
oktober 2014 - Landsbymarked

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås med begrunnelse i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol §5 siste avsnitt: 
«Det bør ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang 
uten aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom.  Dette gjelder 
selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.  Skjenking på arrangement for øvrig 
skal ikke skje før klokken 20.00».

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.10.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) fredag 24.oktober kl 16.00 til kl 
20.00 og lørdag 25. oktober kl 11.00 til kl 17.00 innvilges. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl 
og vin) fredag 24.oktober kl 16.00 til kl 20.00 og lørdag 25. oktober kl 11.00 til kl 17.00 
innvilges


