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PS 36/20
Elements saksnr. 2019/840. Arkiv: 210.
ÅRSREGNSKAP 2019 KAUTOKEINO KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1) Årsregnskap for 2019 godkjennes
2) Årets mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 15 302 772 disponeres på følgende
måte:
a) Kr 15 302 772 avsettes til disposisjonsfond
3) I tillegg vedtas følgende bruk og avsetninger i driftsregnskapet:
a) Kr 7 572 945 avsettes til bundne fond
b) Kr 5 693 666 tas fra bundne fond til inndekking av driftskostnader for 2019
4) Årets mindreforbruk i investeringsregnskapet, kr 908 676, disponeres på følgende
måte:
a) Kr 908 676 avsettes til ubundet kapitalfond

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, enst.:
1) Årsregnskap for 2019 godkjennes
2) Årets mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 15 302 772 disponeres på følgende
måte:
a) Kr 15 302 772 avsettes til disposisjonsfond

3) I tillegg vedtas følgende bruk og avsetninger i driftsregnskapet:
a) Kr 7 572 945 avsettes til bundne fond
b) Kr 5 693 666 tas fra bundne fond til inndekking av driftskostnader for 2019

4) Årets mindreforbruk i investeringsregnskapet, kr 908 676, disponeres på følgende
måte:
a) Kr 908 676 avsettes til ubundet kapitalfond

PS 37/20
ÅRSRAPPORT 2019

Elements saksnr. 2020/375. Arkiv: 004.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Kautokeino kommune sin årsrapport for 2019.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Kommunestyret godkjenner Kautokeino kommune sin årsrapport for 2019.

PS 38/20
Elements saksnr. 2020/429. Arkiv: G10.
STØTTE TIL BEDRIFTER I KAUTOKEINO I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner presiseringen om hvordan man kan oppfylle
søkekriteriene ved søknad om støtte i forbindelse med beitekrisen. Samtidig
forlenges tidsfristen for når tid eventuelle overskytende midler tilbakeføres
disposisjonsfondet fra 30.11.2020 til 31.03.2021

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Kommunestyret godkjenner presiseringen om hvordan man kan oppfylle
søkekriteriene ved søknad om støtte i forbindelse med beitekrisen. Samtidig
forlenges tidsfristen for når tid eventuelle overskytende midler tilbakeføres
disposisjonsfondet fra 30.11.2020 til 31.03.2021

PS 39/20
Elements saksnr. 2019/802. Arkiv: 033.
JOHAN VASARA - FRITAK FRA POLITISKE VERV I KAUTOKEINO KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Inger Marit Bongo (AP) trer inn fra 1. varamedlemsplass til fast plass i
kommunestyret da Johan Vasara (AP) har flyttet fra kommunen.
2. De andre varamedlemmene i AP flytter opp et nummer i den nummerorden de er
valgt.
3. Som nytt 5. varamedlem for Arbeiderpartiet blir Anders A. Gaup jr.
4. Som nytt medlem i hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial velges: __________

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
1. Inger Marit Bongo (AP) trer inn fra 1. varamedlemsplass til fast plass i
kommunestyret da Johan Vasara (AP) har flyttet fra kommunen.
2. De andre varamedlemmene i AP flytter opp et nummer i den nummerorden de er
valgt.
3. Som nytt 5. varamedlem for Arbeiderpartiet blir Anders A. Gaup jr.
4. Som nytt medlem i hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial velges: __________

PS 40/20
Elements saksnr. 2019/1150. Arkiv: 033.
VALG AV MEDDOMMERE TIL INDRE-FINNMARK TINGRETT 2021 - 2024
Forslag til vedtak:
Kommunestyret oppnevner følgende personer som meddommere til Indre Finnmark
tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

Navn:
Sindre Murud
Per Magne Hætta
Lars-Johan Strömgren
Mathis Andersen Oskal
Nils Isak Andersen Sara

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Kommunestyret oppnevner følgende personer som meddommere til Indre Finnmark
tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

Navn:
Sindre Murud
Per Magne Hætta
Lars-Johan Strömgren
Mathis Andersen Oskal
Nils Isak Andersen Sara

PS 41/20
Elements saksnr. 2020/235. Arkiv: U63.
COOP FINNMARK - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING FOR
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Forslag til vedtak:
Coop Finnmark SA innvilges forlenget salgsbevilling til maksimaltidene etter
kommunalt reglement, kl.08.00 til 20.00 på hverdager, og kl.10.00 til 18.00 på dager
før søn- og helligdager, utenom dagen før Kristin Himmelfartsdag, i Kautokeino for
alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol i perioden
vedtaksdato til og med 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det er fire alkoholutsalg i Kautokeino kommune i dag, i Kautokeino og Maze.
Butikkene har i dag bevilling i henhold til kommunalt reglement. Med et slikt vedtak vil
en fortsatt ha samme tilgang på alkohol som nå.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Coop Finnmark SA innvilges forlenget salgsbevilling til maksimaltidene etter
kommunalt reglement, kl.08.00 til 20.00 på hverdager, og kl.10.00 til 18.00 på dager
før søn- og helligdager, utenom dagen før Kristin Himmelfartsdag, i Kautokeino for
alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol i perioden
vedtaksdato til og med 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det er fire alkoholutsalg i Kautokeino kommune i dag, i Kautokeino og Maze.
Butikkene har i dag bevilling i henhold til kommunalt reglement. Med et slikt vedtak vil
en fortsatt ha samme tilgang på alkohol som nå.

PS 42/20
Elements saksnr. 2020/995. Arkiv: U63.
REMA 1000 KAUTOKEINO - SØKNAD OM FORLENGELSE AV
SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Forslag til vedtak:
Rema 1000 ved Ida Halvorsen dagligvare AS innvilges forlenget salgsbevilling til
maksimaltidene etter kommunalt reglement, kl.08.00 til 20.00 på hverdager, og
kl.10.00 til 18.00 på dager før søn- og helligdager, utenom dagen før Kristin
Himmelfartsdag, i Kautokeino for alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7
volumprosent alkohol i perioden vedtaksdato til og med 30.september 2024.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven. Beliggenheten
til søkeren butikk er ikke midt i sentrum og ikke i nærheten av skolene og dermed lite
synlig for de utsatte gruppene. Både Oves Varesenter og Coop Extra har samme
bevilling og innstilles til også å få forlenget bevillingen i henhold til kommune
retningslinjer.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Rema 1000 ved Ida Halvorsen dagligvare AS innvilges forlenget salgsbevilling til
maksimaltidene etter kommunalt reglement, kl.08.00 til 20.00 på hverdager, og
kl.10.00 til 18.00 på dager før søn- og helligdager, utenom dagen før Kristin
Himmelfartsdag, i Kautokeino for alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7
volumprosent alkohol i perioden vedtaksdato til og med 30.september 2024.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven. Beliggenheten
til søkeren butikk er ikke midt i sentrum og ikke i nærheten av skolene og dermed lite
synlig for de utsatte gruppene. Både Oves Varesenter og Coop Extra har samme
bevilling og innstilles til også å få forlenget bevillingen i henhold til kommune
retningslinjer.

PS 43/20
Elements saksnr. 2020/805. Arkiv: U63.
OVES VARESENTER - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING
FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Forslag til vedtak:
Oves Varesenter AS innvilges forlenget salgsbevilling for alkoholholdige drikker
gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol i perioden vedtaksdato til og med 30.
september 2024 med Ove Olsen Hætta som styrer.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven. Butikken
befinner seg i Máze, altså 60 km unna. Dessuten vektlegges det at bevillingen ikke er
ny, da butikken allerede har en slik bevilling pr. i dag. Butikken er en sistebutikk som
er med på å opprettholde samfunnet i Máze. En slik butikk er avhengig av
tilleggsoppgaver. Både Rema 1000 og Coop Extra har samme bevilling og innstilles
til også å få forlenget bevillingen i henhold til kommune retningslinjer.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Oves Varesenter AS innvilges forlenget salgsbevilling for alkoholholdige drikker
gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol i perioden vedtaksdato til og med 30.
september 2024 med Ove Olsen Hætta som styrer.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.
Begrunnelse:
Det legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven. Butikken
befinner seg i Máze, altså 60 km unna. Dessuten vektlegges det at bevillingen ikke er
ny, da butikken allerede har en slik bevilling pr. i dag. Butikken er en sistebutikk som
er med på å opprettholde samfunnet i Máze. En slik butikk er avhengig av
tilleggsoppgaver. Både Rema 1000 og Coop Extra har samme bevilling og innstilles
til også å få forlenget bevillingen i henhold til kommune retningslinjer.

PS 44/20
Elements saksnr. 2020/280. Arkiv: U63.
VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING FOR
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Forslag til vedtak:
AS VINMONOPOLET innvilges salgsbevilling for brennevin, vin og øl med
alkoholinnhold høyere enn 4,7 volumprosent, fra vedtaksdato til og med 30.
september 2024 ved Vinmonopolets butikk i Kautokeino.
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn er det åpenbart at etableringen
av vinmonopolutsalg i Kautokeino medførte større tilgang på brennevin, øl og vin.
Alle undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk
totalt. Det er likevel slik at det er etablert liknende utsalg i Hetta, Finland, kun 80 km
unna. Det er derfor grunn til å tro at forbruket av alkohol i liten grad er påvirket av om
kommunen har vinmonopol eller ikke. Vinmonopolet bidrar til økt inngang på
alkoholavgifter til staten.
Begrunnelse:
Det er fire alkoholutsalg i Kautokeino kommune i dag. Butikkene har i dag bevilling i
henhold til kommunalt reglement. Med et slikt vedtak vil en fortsatt ha samme tilgang
på alkohol som nå. Selv om Vinmonopolet er eneste utsalgssted i kommunen med
alkohol i gruppe 3, er en rimelig vurdering at alkoholforbruket i Kautokeino vil være
lite påvirket av om det er Vinmonopol i kommunen eller ikke.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
AS VINMONOPOLET innvilges salgsbevilling for brennevin, vin og øl med
alkoholinnhold høyere enn 4,7 volumprosent, fra vedtaksdato til og med 30.
september 2024 ved Vinmonopolets butikk i Kautokeino.
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn er det åpenbart at etableringen
av vinmonopolutsalg i Kautokeino medførte større tilgang på brennevin, øl og vin.
Alle undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk
totalt. Det er likevel slik at det er etablert liknende utsalg i Hetta, Finland, kun 80 km
unna. Det er derfor grunn til å tro at forbruket av alkohol i liten grad er påvirket av om
kommunen har vinmonopol eller ikke. Vinmonopolet bidrar til økt inngang på
alkoholavgifter til staten.
Begrunnelse:
Det er fire alkoholutsalg i Kautokeino kommune i dag. Butikkene har i dag bevilling i
henhold til kommunalt reglement. Med et slikt vedtak vil en fortsatt ha samme tilgang
på alkohol som nå. Selv om Vinmonopolet er eneste utsalgssted i kommunen med
alkohol i gruppe 3, er en rimelig vurdering at alkoholforbruket i Kautokeino vil være
lite påvirket av om det er Vinmonopol i kommunen eller ikke.

PS 45/20
Elements saksnr. 2020/996. Arkiv: U63.
KAUTOKEINO VILLMARKSENTER AS - SØKNAD OM FORLENGET
SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Kautokeino Villmarksenter AS ved Isak Mathis O. Hætta innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restauranten, røykeplassen/terrassen samt hotellrommene
etter kommunale retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer: Isak Mathis O. Hætta. Stedfortreder: Birgit Kemi
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Kautokeino Villmarksenter AS vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr.
dags dato alle bevillinger som det søkes om. Konkurransemessige hensyn taler også
for at bedriften får medhold i alle rettigheter det er søkt om, da både Fjellprodukter
AS og Thon Hotel Kautokeino er innstilt på en slik innvilgning på liknende bevilling.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Kautokeino Villmarksenter AS ved Isak Mathis O. Hætta innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restauranten, røykeplassen/terrassen samt hotellrommene
etter kommunale retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer: Isak Mathis O. Hætta. Stedfortreder: Birgit Kemi
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Kautokeino Villmarksenter AS vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr.
dags dato alle bevillinger som det søkes om. Konkurransemessige hensyn taler også
for at bedriften får medhold i alle rettigheter det er søkt om, da både Fjellprodukter
AS og Thon Hotel Kautokeino er innstilt på en slik innvilgning på liknende bevilling.

PS 46/20
Elements saksnr. 2019/1039. Arkiv: U63.
THON HOTEL KAUTOKEINO - SØKNAD OM FORLENGET SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Thon Hotel Kautokeino ved direktør Knut Vidar Alseth innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restaurant, bar, lobbyområde, konferanserommene/selskapsavdeling, sauna og jacuzzi, lávvu samt plattingen ved siden av, det inngjerdede
uteområdet bak hotellet etter kommune retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til
30. september 2024. Det innvilges også skjenkebevilling for øl og vin ved minibarene
på hotellrommene fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort. Skjenkestyrer
er direktør Knut Vidar Alseth. Stedfortreder er Anni Rauna Triumf.
Begrunnelse:
Thon Hotel har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer
ingen utvidelse av nåværende tilbud. Konkurransemessige hensyn taler også for at
bedriften fortsatt får alle rettigheter som er søkt om da både Suolovuopmi Fjellstue
og Fjellprodukter AS er innstilt på lik innvilgning av bevilling. Hotellet innebærer en
vesentlig stor del av servicetilbudet i bygda og er meget sentral for turistsatsingen i
kommunen. I dag er det ikke mulig med en slik hotelldrift uten alle disse rettighetene.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Thon Hotel Kautokeino ved direktør Knut Vidar Alseth innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restaurant, bar, lobbyområde, konferanserommene/selskapsavdeling, sauna og jacuzzi, lávvu samt plattingen ved siden av, det inngjerdede
uteområdet bak hotellet etter kommune retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til
30. september 2024. Det innvilges også skjenkebevilling for øl og vin ved minibarene
på hotellrommene fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort. Skjenkestyrer
er direktør Knut Vidar Alseth. Stedfortreder er Anni Rauna Triumf.
Begrunnelse:
Thon Hotel har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer
ingen utvidelse av nåværende tilbud. Konkurransemessige hensyn taler også for at
bedriften fortsatt får alle rettigheter som er søkt om da både Suolovuopmi Fjellstue
og Fjellprodukter AS er innstilt på lik innvilgning av bevilling. Hotellet innebærer en
vesentlig stor del av servicetilbudet i bygda og er meget sentral for turistsatsingen i
kommunen. I dag er det ikke mulig med en slik hotelldrift uten alle disse rettighetene.

PS 47/20
Elements saksnr. 2020/592. Arkiv: U63.
FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS - SØKNAD OM FORLENGELSE AV
SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Maras Pub ved innehaver Aleksandar Nanchev innvilges skjenkebevilling for øl, vin
og brennevin etter kommune retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til 30.
september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer er innehaver Aleksandar Nanchev. Stedfortreder er Stoyan
Georgiev.
Begrunnelse:
Maras Pub har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer ikke
en utvidelse av det nåværende tilbudet. Konkurransemessige hensyn taler også for
at bedriften fortsatt får alle rettigheter som er søkt om da både Villmarksenteret AS
og Thon Hotel Kautokeino er innstilt på en liknende innvilgning. Puben innebærer en
del av servicetilbudet i bygda og er en viktig for det lokale tilbudet til befolkningen
med tanke på mat og opplevelser.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Maras Pub ved innehaver Aleksandar Nanchev innvilges skjenkebevilling for øl, vin
og brennevin etter kommune retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til 30.
september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer er innehaver Aleksandar Nanchev. Stedfortreder er Stoyan
Georgiev.
Begrunnelse:
Maras Pub har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer ikke
en utvidelse av det nåværende tilbudet. Konkurransemessige hensyn taler også for
at bedriften fortsatt får alle rettigheter som er søkt om da både Villmarksenteret AS
og Thon Hotel Kautokeino er innstilt på en liknende innvilgning. Puben innebærer en
del av servicetilbudet i bygda og er en viktig for det lokale tilbudet til befolkningen
med tanke på mat og opplevelser.
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MASI TURISTSENTER - SØKNAD OM FORLENGET SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Masi Turistsenter ved Berit Karen Hermansen innvilges skjenkebevilling for øl og vin
på Masi Turistsenter, samt terrasse/røykeplass etter kommunale retningslinjer for
perioden fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer: Berit Karen Hermansen. Stedfortreder: Per Anders Hermansen.
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Masi Turistsenter vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr. dags dato
alle bevillinger som det søkes om og innebærer ikke utvidelse av nåværende tilbud.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får medhold i alle rettigheter
det er søkt om, da Suolovuopmi Fjellstue er innstilt på en slik innvilgning på liknende
bevilling.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Masi Turistsenter ved Berit Karen Hermansen innvilges skjenkebevilling for øl og vin
på Masi Turistsenter, samt terrasse/røykeplass etter kommunale retningslinjer for
perioden fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1. februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer: Berit Karen Hermansen. Stedfortreder: Per Anders Hermansen.
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Masi Turistsenter vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr. dags dato
alle bevillinger som det søkes om og innebærer ikke utvidelse av nåværende tilbud.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får medhold i alle rettigheter
det er søkt om, da Suolovuopmi Fjellstue er innstilt på en slik innvilgning på liknende
bevilling.
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SUOLOVUOPMI FJELLSTUE AS - SØKNAD OM FORLENGET
SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Suolovuopmi Fjellstue ved daglig leder Mai-Liss Klingan innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restauranten, røykeplass/terrasse samt rom etter kommunale
retningslinjer for periode fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer er Mai-Liss Klingan. Stedfortreder er Marie Kristine Klingan
Haugsnes
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Suolovuopmi Fjellstue vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr. dags
dato alle bevillinger som det søkes om og innebærer ikke utvidelse av nåværende
tilbud. Suolovuopmi ligger langt unna normal bebyggelse og en fornying av bevilling
vil ikke medføre vesentlig større tilbud til kommunens befolkning. Bedriften sikter seg
inn på turister og fiskere/jegere og her har et skjenketilbud stor betydning.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får medhold i alle rettigheter
det er søkt om, da både Masi Turistsenter og Kautokeino Villmarksenter er innstilt på
en slik innvilgning på liknende bevilling.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.:
Suolovuopmi Fjellstue ved daglig leder Mai-Liss Klingan innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restauranten, røykeplass/terrasse samt rom etter kommunale
retningslinjer for periode fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til
kommunen innen 1.februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til
kommunen er innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkebestyrer er Mai-Liss Klingan. Stedfortreder er Marie Kristine Klingan
Haugsnes
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Suolovuopmi Fjellstue vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr. dags
dato alle bevillinger som det søkes om og innebærer ikke utvidelse av nåværende
tilbud. Suolovuopmi ligger langt unna normal bebyggelse og en fornying av bevilling
vil ikke medføre vesentlig større tilbud til kommunens befolkning. Bedriften sikter seg
inn på turister og fiskere/jegere og her har et skjenketilbud stor betydning.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får medhold i alle rettigheter
det er søkt om, da både Masi Turistsenter og Kautokeino Villmarksenter er innstilt på
en slik innvilgning på liknende bevilling.

