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Formannskap 05.03.14
Sted: Leva-Fro 

Tid: kl. 13:00 - 14:50

Sakliste, rev. 03.03.14, som PDF - protokoll som PDF

Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger)

a.

send e- ost til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste

Saksnr. Sak Utredning Vedtak

PS 17/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.02.14 protokoll vedtak

PS 18/14 Referatsaker utredning vedtak

ti PS 19/14 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av utredning vedtak
alkoholholdig drikk mv.

PS 20/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.02.14 utredning vedtak

PS 21/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS utred ning vedtak

PS 22/14 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av utredning vedtak
kommunalt barnevern

PS 23/14 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til utredning vedtak
kommunalt avløpsnett i Levanger kommune - 2. gangs behandling

PS 24/14 Kommunale midler til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og utredning vedtak
måse

PS 25/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune (sak utlagt 03.03.14) utredn ing vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet

Navn Parti Funksjon Liste Møter Forfall/merknad

Robert Svarva ap ordfører ap/krf x

Hans Heieraas sp varaordfører sp x

Astrid Juber Vordal ap medlem ap/krf x

Arild Børseth ap medlem ap/krf forfall

Anne Grethe Ho'em ap medlem ap/krf x

Jann Karlsen krf medlem ap/krf x

Andreas Jenssen Welmstad h medlem h - forfall

Hans Aalberg frp medlem frp x

Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
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Svein Erik Veie ap vara ap/krf x Arild Børseth

Vebjørn Haugom h vara h x Andreas Jenssen H'elrnstad

Hanne Ihler Toldnes sv vara v/sv x Karl Meinert Buchholdt

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad

Ola Stene rådmann

Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær

Orienteringer:

Omvisning og orientering Leva-Fro AS v/daglig leder Rune Lyngen
Rådmannen orienterte om status ang. søknad fra fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging
av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat.

VEDTAK:
Et enstemmig Levanger formannskap støtter Nord-Trøndelags Turistforenings klage på Fylkesmannens
avslag på søknad om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat.

Kommunestyrets dialogseminar flyttet fra 19. mars 2014 til 30. april 2014.

PS 17/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 12. februar 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 12. februar 2014 godkjennes.
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PS 18/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

PS 19/14 ørin om endrin er i alkoholloven - å nin sda er for sal av alkoholholdi drikk mv.

Sa sprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger Kommune mener det ikke er behov for utvidede åpningstider for Vinmopolet, samt
åpning for salg av alkoholholdig drikk fra Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og
dager før folkeavstemning.
Levanger Kommunes sin klare oppfatning at alkohollovens formål er best ivaretatt med dagens
regelverk for åpningstider og tilgjengelighet. Reguleringen av innførsel og omsetning av
alkoholholdig drikk har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, og som et ledd i dette sikter loven på å
begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir
økt forbruk.
Levanger Kommune mener at dagens regelverk gir den tilgangen til alkohol som befolkningen
etterspør.
Vinmonopolet har heller ikke "applaudert" forslaget, samt at de ansattes organisasjoner ikke har
tariffavtaler som åpner for å måtte arbeide de aktuelle dagene.

Avstemning:

Veies forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

VEDTAK:

I. Levanger Kommune mener det ikke er behov for utvidede åpningstider for Vinmopolet, samt
åpning for salg av alkoholholdig drikk fra Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og
dager før folkeavstemning.

2. Levanger Kommunes sin klare oppfatning at alkohollovens formål er best ivaretatt med dagens
regelverk for åpningstider og tilgjengelighet. Reguleringen av innførsel og omsetning av
alkoholholdig drikk har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og

http://www. levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2011 -2015/050314/ 11.03.2014



Side 4 av 7

individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, og som et ledd i dette sikter loven på å
begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir
økt forbruk.
Levanger Kommune mener at dagens regelverk gir den tilgangen til alkohol som befolkningen
etterspør.

3. Vinmonopolet har heller ikke "applaudert" forslaget, samt at de ansattes organisasjoner ikke har
tariffavtaler som åpner for å måtte arbeide de aktuelle dagene.

PS 20/14 Behandlin av hørin ssaker - oversikt r. 26.02.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høringer Behandling
Hørin - forsla til endrin er i verne liktsloven o Formannskapet 2.4.14
heimevernioven allmenn verne likt - innførin av verne likt for
kvinner)
Hørin - forskrift om barns rett til medvirknin o barns muli het Driftskomiteen 9.4.14
til å ha en særskilt tillits erson i e en barnevernssak

PS 21/14 Ønske om overtakelse av aks'er i Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2011-2015/050314/ 11.03.2014



PS 19/14-Alkoholloven - Levanger kommune Side 1 av 1

Tjenester a--;z1 Skjea4)rgants-aSj-rtPojitkk OrryLeyanger -Kontakt oss.„..

-:ormannskapet 05.03.14

PS 18/14-Referatsaker

PS 19/14-Alkoholloven

PS 20/14-Høringssaker

PS 21/14-Innherred Produkter

PS 22/14-Bamevern midler

PS 23114-Avløp forskrift

PS 24/14-Skuddpremie

PS 25/14-Arsrapport 2013

Si DIN mening i sakene

Sagt mening i sakene

Formannskapet 05.03.14 - sak 19/14 - Høring om endringer i

alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Saksbehandler: Finn Christiansen

Arkivref. 2014/691 - /U63

Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.

Formannskaoet 05.03.14 19/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg etter en totalvurdering til forslaget om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde

sine butikker åpne jul-, nyttårs, påske —og pinseaften. Samt at det åpnes for salg av alkoholholdig drikk fra AS

Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning.

Varer som bestilles via intemett eller telefon fra AS Vinmonopolet og utleveringen av disse, foreslås synkronisert

med det regelverk som regulerer salgstidene for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, dvs. inntil 4,7 volumprosent

alkohol, jfr. alkohollovens § 3-7 slik at utleveringsadgangen blir utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på

lørdager.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendt hørin snotat fra Helse —o omsor sde artementet av den 27.01.2014 PDF

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Hørin snotat av den 27.01 2014 PDF

Saksopplysninger:

Helse —og sosialdepartementet har oversendt høringsnotat av den 27.01.2014 om endringer i alkoholloven —

åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. Høringsfristen er satt til den 28.04.2014.

Høringsnotatet inneholder forslag om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs- ,påske- og

pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på

valgdager og dager før folkeavstemning.

Departementet ber også høringsinstansene om å vurdere om det bør gjøres endringer for når det kan skje utlevering av

alkoholholdig drikk bestilt via intemett eller telefon fra AS Vinmonopolet. I dag må utlevering av varer bestilt på nett eller

telefon skje i åpningstiden til AS Vinmonopolet. Høringsinstansene er bedt om å vurdere hensiktsmessigheten vedr. dette

punkt, eller om utleverer av varene (post/post i butikk) bør stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør

settes andre tidsbegrensninger.

Vurdering:

Alkohollovens § 1-1 beskriver lovens formål. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk har som mål å

begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et

ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir

økt forbruk.

Hovedparagrafen i alkoholloven er uomtvistelig, men vi lever i et samfunn med store endringer og omstillinger.

Rådmannen vil etter en totalvurdering tilrå at Levanger kommune slutter seg til høringsnotat fra Helse —og

sosialdepartementet av den 27.01.2014 når det gjelder den delen av forslaget som går ut på at AS Vinmonopolet kan

holde sine butikker åpne jul-, nyttårs, påske —og pinseaften. Videre støttes forslaget om å åpne for salg fra AS

Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning.

Varer som i dag blir bestilt via intemett eller telefon fra AS Vinmonopolet må i henhold til dagens regelverk utleveres

innenfor statsmonopolets åpningstider. Rådmannen vil foreslå å synkronisere denne utlevering av alkoholholdig drikk med

det regelverk som regulerer salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1, dvs. inntil 4,7 volumprosent alkohol, jfr.

alkohollovens § 3-7, dvs, slik at adgangen blir utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.
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