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Gro Borger
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Livsløpsutvalget
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03.02.2015

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
01/15

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 09.12.2014
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FA - U63,
HIST - ESA
11/86

14/1205

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

03.02.2015

Svar på søknad om serveringsbevilling- Tipu Pizza
Saksnr
02/15

Rådmannens innstilling:
Tanveer Iqbal gis serveringsbevilling for drift av Tipu Pizza, Torget 2, 1860 Trøgstad.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Det foreligger søknad om serveringsbevilling fra Tipu Pizza ved Tanveer Iqbal datert 3.desember
2014. Serveringsstedet er lokalisert til Torget 2, 1860 Trøgstad. Daglig leder er Tanveer Iqbal.
Saksutredning:
Daglig leder Tanveer Iqbal ønsker å fortsette driften av tidligere Pizza Pizza Arsalan. Han driver nå på
tidligere eiers bevilling. Overtagelsen skjedde 1. november 2014. Han søker om en åpningstid fra kl.
08.00 til kl. 02.00 hver dag hele året. Det har vært drevet kafe og spiserestaurant i en årrekke i
samme lokaler. Han leier lokalene av Smestad Eiendom fra 011114 til og med 311019.Firmaet er et
enkeltmannsforetak og har organisasjonsnummer 914 501 237.
Serveringslovens Kapittel 2 omhandler hvilke krav som skal oppfylles når en serveringsbevilling skal
gis.
Bevilling:
Den som vil gjøre næring av å drive et serveringssted må ha en serveringsbevilling gitt av
kommunen.Bevillingen gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det
serveringssted som nevnt i bevillingen.
Daglig leder:
I følge § 4 skal serveringsstedet ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige drift av
serveringsstedet og denne personen må være myndig.
Krav om etablerprøve:
I følge § 5 skal serveringsstedets daglige leder ha gjennomført og bestått en etablerprøve.
Etablerprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring
og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og
avgiftslovgivningen, regnskapslovgidningen, konkurslovengidningen, arbeidsmiljølovgivningen og
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alkoholloven.
Krav om vandel:
I følge § 6 stilles det krav til å ha utvist ukladerlig vandel av bevillingshaver, daglig leder og personer
som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Dette sett i forhold til straffelovgivningen, skatte- og
avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av
etnisitet, religion mv. og heller ikke ha begått lovbrudd sett i forhold til annen lovgivning som skulle
være uforenelig med drift av et severingssted.
Vurdering:
Lokalene som Tipu Pizza holder til i er godt egnet til å drive kafe og restaurant. Det er 40 sitteplasser
innendørs og 24 sitteplasser ute. Åpningstiden vil
Det er positivt at noen ønsker å overta driften i disse lokalene og at det er et møtested i Skjønhaug
sentrum på både dag og kveldstid.
Det er søkt om åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 02.00 alle dager. I følge daglig leder vil dette variere etter
hvor stor etterspørrelsen er og ønsker fra gjester om åpningstid.
Daglig leder av stedet vil være Tanveer Iqbal og han er myndig. Han har bestått etablerprøven og kan
derfor godkjennes.
Saksbehandler har mottatt svar på vandelsklarering fra Poltiet og de har ingen ting å bemerke til
Tanveer Iqbal sin vandel.
Ut fra en totalvurdering av disse bør Tanveer Iqbal innvilges serveringsbevilling for drift av Tipu Pizza.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FA - U63,
HIST - ESA
11/86

14/1205

Utvalg

Type

Dato

03/15

Livsløpsutvalget

PS

03.02.2015

02/15

Kommunestyret

PS

10.02.2015

Svar på søknad om skjenkebevilling - Tipu Pizza
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.24.00
3. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager inne: kl.13.00 – kl.02.00
Alle dager ute: Kl.13.00 – kl.24.00
4. Som styrer for bevillingen godkjennes Tanveer Iqbal.
5. Man unntar Tipu Pizza fra kravet om stedfortreder.
6. Bevillingen gjelder fra 11.02.15 – 30.06.2016
7. Man setter som vilkår at Tipu Pizza skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem.
8. Man setter også som vilkår at ansvarlig bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertsskapskurs når dette blir tilbudt.
9. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Alkohollovens formål er å begrense de individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene av
alkoholbruk. Et av alkohollovens hovedprinsipper er at all omsetning av alkoholdig drikk krever
særskilt offentlig tillatelse/bevilling jmf.alkohollovens § 1-4 a. Bevillingssystemet er samlet sett et av
de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk. Det regulerer tilgjengeligheten av alkohol ved å
bestemme hvor og når det kan selges og skjenkes alkohol og hvem som kan drive slik virksomhet.
Systemet regulerer også sanksjonene ved brudd på bestemmelsene i alkoholloven. Bevilling til salg
og skjenking av alkoholholdig gis av kommunen Etter loven er kommunene tillagt ansvaret for
behandling av søknader om salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer. Kommunal bevilling for
salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder på inntil 4 år, med opphør senest 30. juni
året etter at nytt kommunestyre tiltrer. I Trøgstad kommune utløper bevillingsperioden for salg og
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skjenking av alkoholholdig drikk 30.06.2016.
Det foreligger søknad fra Tanveer Iqbal om skjenkebevilling ved Tipu Pizza ( tidligere Pizza Pizza
Arsalan). Tanveer Iqbal skal være styrer for skjenkebevillingen.
Søknaden ble mottatt 3. desember 2014.
Det foreligger også søknad om serveringsbevilling som ble behandlet i Livsløpsutvalget 3. februar
2015.
Saksutredning:
Tanveer Iqbal er eier av Tipu Pizza. Dette er et enkeltpersonforetak, har organisasjonsnr. 914501237,
det ble registrert 20.11.2014. Han har leieavtale med Smestad Eiendom og leide stedet fra 1.
november 2014.De driver nå stedet på tidligere eiers bevilling.
Konseptet til skjenkestedet vil være som tidligere med servering av mat og drikke både inne og ute.
Søknaden om skjenkebevilling gjelder øl, vin og brennevin og det søkes om skjenking innen
kommunens maksimaltid, både inne og ute.
Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 13.00-24.00. Skjenking av vin og øl
kan skje fra kl. 08.00-kl.01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for den enkelte
anledning skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking. Skjenking av brennevin mellom
kl.03.00-kl.13.00 og skjenking av øl og vin mellom kl. 03.00-0600 er forbudt. Tiden for skjenking av
brennevin kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes vin og øl. Skjenking av brennevin er
forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning
vedtatt ved lov.
Ved vurdering om skjenkebevilling bør gis, kan kommunen bl.a. legge vekt på antallet skjenkesteder,
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessig forhold, næringspolitiske hensyn
og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Alkohollovens § 1- 7b stiller vandelskrav til bevillingshaver og eiere av vesentlige deler av
virksomheten, de må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i
annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte, avgifts- og
regnskapslovgivningen.
Søker er bedt om å framlegge skatteattest fra skattefogd og kommunekasse som ikke er eldre enn
3måneder.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig
av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha
dokumentert kunnskap om alkoholloven og tilhørende bestemmelser og ha utvist uklanderlig vandel
i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål.
Det er ikke innhentet ny uttalelse fra NAV da dette ble gjort i 2012. Nav hadde ingen merknader på
dette tidspunktet og skjenkebevillingen holder seg innenfor kommunens maksimaltid.
Bevillingsmyndigheten har anledning til å sette vilkår for en bevilling i samsvar med alminnelige
forvaltningsrettslige regler. Et vilkår er et forbehold som tar sikte på å begrense rekkevidden av
bevillingen. Eventuelle vilkår må ha saklig sammenheng med den bevillingen som gis, f.eks. fremme
alkohollovens formål, avverge skadevirkningene ved bruk av alkoholholdig drikk eller lette kontrollen.
Det kan gis både generelle vilkår for alle salgs- eller skjenkesteder i kommunen, og individuelle vilkår i
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tilknytning til hver enkelt bevilling. Eventuelle vilkår må ha saklig sammenheng med bevillingen.
Vurdering:
Kafeen/restauranten vil fortsette etter tilnærmet samme konsept som tidligere. Det finnes 40
sitteplasser inne og 24 sitteplasser ute. Åpningstiden vil variere ut fra hva behovet er, de ønsker å få
innvilget bevilling innenfor kommunens maksimaltid.
Forrige eier/driver hadde bevilling for salg av vin og øl både ute og inne, og innen kommunens
maksimaltid. Skjenketiden vil bli noe utvidet sett i forhold til tidligere eiers bevilling, men man ser
ingen grunn til ikke å gi bevilling denne gang.
Aldersgrensen vil være 18 år, vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved
større arrangementer vil dette bli krevd.
Det er fremlagt attest for skatt og merverdiavgift og det finnes ingen restanser på
foretaket/personen.
Styrer Tanveer Iqbal har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøven, og han er
over 20 år. Det foreligger vandelsklarering på Tanveer Iqbal og politiet hadde inget å bemerke.
I følge Alkohollovens § 1-7c skal det oppnevnes en styrer og stedfortreder for hver bevilling. Dersom
kravet om stedfortreder er urimelig tyngende, kan kommunen gjøre unntak fra kravet om
stedfortreder.
Tanveer Iqbal driver et enkeltpersonforetak og har pr. i dag ingen ansatte som kan være
stedfortreder.
Virksomheten er liten og har en liten alkoholomsetning. Omsetningen til foretaket er stort sett salg
av mat. Styrer har uansett ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er forsvarlig uavhengig om han er
tilstede eller ikke. Styrer arbeider fulltid på stedet.
På bakgrunn av dette vurderer man at kravet om stedfortreder er urimelig tyngende fritar Tipu Pizza
for kravet om stedfortreder.
Man har ikke sendt ny forespørsel til NAV da de ikke hadde noen bemerkninger da det ble gitt
bevilling i 2012 og som gjaldt til 300616. I Skjønhaug sentrum har et skjenkested blitt nedlagt siden
2012 og Tipu Pizza vil være det eneste stedet i Skjønhaug sentrum som har skjenkebevilling.
Vilkårene som er satt i bevillingen er de samme som alle andre skjenkesteder ble pålagt fra 010712.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Marit Lillegraven Haakaas

FA - C20

14/905

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

03.02.2015

Aktiviteter i friluftslivets år 2015
Saksnr
04/15

Rådmannens innstilling:
Planene for aktiviteter i Friluftslivets år tas til orientering.

Saksopplysninger:
Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Friluftslivets år har tidligere blitt
arrangert i 1993 og i 2005. Formålet med året fra nasjonalt hold er at: Året skal gi varige resultater i
form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt
oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.
Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i
Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det
et mål å nå hele befolkningen. Slagord for Friluftslivets år er «Nå er det din tur».
Tirsdag 13. januar var det åpning av Friluftslivets år nasjonalt og i Trøgstad samarbeidet
speidergruppa og kommunen om bålkaffe og og overnatting ved Gravstjern. Ca 15 personer deltok.
Ordfører var med, og halvparten av deltakerne var barn og unge, 6-14 år. Kommunen hadde et møte
med lag og foreninger i bygda med interesse i friluftsliv i november. På grunnlag av innspill fra møtet
og fra administrasjonen i kommunen, har det blitt satt opp følgende program for Friluftslivets år i
Trøgstad:
1.
2.
3.
4.
5.

Felles kalender over friluftsaktiviteter (se vårplanen på kommunens nettsider)
Oppdatering og nyutgivelse av Turkart for Trøgstad
Fotokonkurranse: Beste friluftslivsbilde tatt i Trøgstad
Ti på topp: Alle som besøker ti utvalgte friluftsmål i Trøgstad er med i trekningen av premie
Kåring av kommunens mest attraktive friluftslivsområde

Pkt 1, felles kalender, vil bli hengt opp i butikker etc, ligge tilgjengelig på kommunens nettside og satt
opp i ulike nettbaserte kalendere.
Pkt 2: Turkartet ble trykket opp i år 2000, og lageret er for lengst tomt. Kartet er mye etterspurt.
Pkt 3: Konkurransen vil være åpen for alle som vil fange friluftsaktivitet og vakker natur med
kameraet.
Regler for konkurransen er under utarbeidelse.
Pkt 4: Turkonkurranse: Det vil bli valgt ut 10 kjente og fine turmål i Trøgstad.
Pkt 5: Klima- og miljødepartementet har oppfordret kommunene til å kåre kommunens mest
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attraktive
friluftsområde. Innbyggerne bli invitert med til å stemme.
I tillegg til ovenstående er det ønsker om å arrangere en Friluftslivets dag i Trøgstad til høsten, etter
mønster fra arrangementet i 2005.
Vurdering:
Friluftslivets år gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet og den flotte naturen vi har
i Trøgstad . Friluftsliv gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Dette
passer godt inn i folkehelsesatsingen i kommunen.
Satsingen i Friluftslivets år er basert på lag og foreningers aktiviteter styrket av noen ekstra
aktiviteter.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FA - G00,
TI - &13

15/95

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

05/15

Livsløpsutvalget

PS

03.02.2015

11/15

Kommunestyret

PS

10.02.2015

Rådmannens innstilling:
Høringssvar fra Trøgstad Kommune oversendes Helse- og omsorgsdepartementet

Saksopplysninger:
Høring NOU 2014: 12 – «Åpent og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten» med høringsfrist 20 feb
2015.
Denne tredje offentlige utredningen om prioriteringer ”Åpent og rettferdig- prioriteringer i
helsetjenesten åpner for en viktig og nødvendig debatt om hvordan man kan kanalisere veksten i
helsevesenet mot de pasientgrupper som tidligere ikke er tilstrekkelig prioritert (psykiatriske
pasienter, pasienter med behov for medisinsk rehabilitering, pasienter med alvorlige kroniske lidelser
og pasienter med stort pleiebehov).
Det overordnede målet skal være ”flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt”. Utvalget
foreslår tre nye hovedkriterier for å oppnå dette:
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Helsetapskriteriet (isteden for sykdommens alvorlighet)
Helsegevinstkriteriet (isteden for nytte)
Ressurskriteriet (isteden for kostnadseffektivitet)
Prioriteringsarbeidet i Norge står foran følgende fem utfordringer:
Et gap mellom behov og ressurser
Et gap mellom mål og resultater
Underliggende drivere som motvirker god prioritering
Mangler i dagens rammeverk for prioriteringer
Uavklarte spørsmål om riktig prioritering
Vurdering:
Denne NOU’en skal danne utgangspunkt for en stortingsmelding om prioriteringer i helsevesenet.
Utredningen er grundig med mye bakgrunnsinformasjon og begrunnelser for foreslåtte forandringer
og tiltak. Den er imidlertid stor og kan virke vanskelig tilgjengelig. En kortversjon av NOU 2014:12 er
vedlagt saken for blant annet å belyse hva dette kan bety for kommunene.
Trøgstad kommune støtter at det kommer en ny prioriteringsmelding og vil forvente at den følges
opp i kommende stortingsmeldinger med konkrete tiltak som kan sikre riktig, forutsigbar og
rettferdig helsehjelp.

Vedlegg:
Høring NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - kortversjon
Høringssvar Trøgstad Kommune NOU 2014 12

Saksframlegg
Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 033

15/40

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

03.02.2015

Referatsaker
Saksnr
06/15

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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