
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 
 
Utvalg: KOMMUNESTYRET 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 22.05.2012 
Tidspunkt:  15.00  
 
 
Forfall meldes på tlf  45406516 som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun 
ved spesiell innkalling. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 27/12 12/239   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 28/12 12/239   
 Referater  

 
PS 29/12 12/321   
 Tertialrapport 1.tertial  2012  

 
PS 30/12 10/236   
 Eierskapsmelding for Indre Østfold  

 
PS 31/12 11/822   
 Framtidig eierskap og salg av Gårdshistoriebøkene for Øymark  

 
PS 32/12 12/285   
 Alkoholpolitiske retningslinjer - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-

2015  
 

PS 33/12 12/74   
 Skjenkebevillinger for perioden 2012-2015  

 
PS 34/12 12/191   
 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2012-2015  

 
PS 35/12 12/193   
 Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  

 
 
 
 



PS 36/12 12/195   
 Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje 

sluser  
 

 
PS 37/12 12/196   
 Barnehagetilbudet i Marker kommune  

 
PS 38/12 12/219   
 Handlingsprogram 2012-2015 - Regional plan for folkehelse i Østfold  

 
PS 39/12 12/278   
 Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  

 
PS 40/12 11/572   
 E18 Riksgrensen Ørje - Forslag til planprogram utarbeidet av Statens 

vegvesen  
 

PS 41/12 09/628   
 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barnevernstjenester"  

 
PS 42/12 11/524   
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av pol. vedtak"  

 
PS 43/12 11/729   
 Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  

 
 
PS 44/12      Eventuell spørretime 
            
PS 45/12  

        Utkast til konsekvensutredningsprogram for Høgås og Elgåsen     
        vindkraftverk. 

                     Saksfremlegget ettersendes. 
             
  
Møtet starter kl. 15.00 med orientering fra virksomhetene.   
Bevertning kl. 18.00.  Møtet starter rett etter bevertningen. 
 

 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  12/239 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 13.03.2012 godkjenens. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  12/239 
 

 

 

Referater  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
a) Østfold Energi – Oversendelse av protokoll fra Generalforsamling i Østfold Energi AS,  
    datert 25. april 2012.  
 
b) Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS, Årsregnskap 2011 for Indre Østfold  
    Kontrollutvalgssekretariat IKS, datert 25.04.2012. 
 
c)  Indre Østfold Kontrollultvalgssekretariat IKS, Årsmelding for 2011 for kontrollutvlaget i  
     Marker kommune, datert 02.03.2012 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  14.05.2012 
Saksmappe:  12/321 
 

 

 

Tertialrapport 1.tertial  2012  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedak: 
 
 

1. Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2012 tas til etterretning. 
 

2. Netto driftsramme for 2012 justeres slik: 
Pol.styring/felles/sentraladm: - kr 210 000 
Grunnskole:                                               - kr 200 000 
Plan og Miljø:                                    - kr 60 000 
Forvaltning/Drift/Vedlikehold:            - kr 60 000 
Grimsby barnehage:                      - kr 50 000 
Kultur og Fritid:                            - kr 10 000 
Bibliotek:                                                                   
   - kr 5 000 
Utviklingshemmede:                    - kr 5 000 
Familie og Helse:                           + kr 600 000 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

Forskrift om årsbudsjett §10 sier at ”administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret eller 
fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret eller fylkes-
tinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett”. 
Uttrykket ”gjennom budsjettåret” tolkes i forklaringene til forskriften til å være minimum to 
ganger pr år.  
 
Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. 
Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert om kommunens skatteinngang månedlig. 
 
Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Det samme gjelder tilhørende 
regnskapsrapporter. 
 
 
Vurdering: 
 

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 202,0 mill. kroner - 
herav utgifter til lønn utgjør 132,1 mill. kroner eller ca. 65,4 %. Inntekter er stipulert til 45,9 
mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør ca 156,1 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B. 
  
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3%. I 
en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetaling i 
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periode 6 (juni) er negativt. Regnskapet viser en netto utgift på 57,6 mill. kroner. Dette 
tilsvarer vel 36,9 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var ca 
38,8 %.  
 
Skatt og rammeoverføringer:  
Skatteinngangen for perioden januar – april 2012 viser samlet 17,7 mill. kroner - dvs. ca 
29,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,3 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 59,9 mill. kroner. Inngangen 
er ca 1,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i periodisert budsjett. Sammenlignet med andre 
kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker kommune ligger på ca 70,0 % - 
hvilket er lavest i Østfold. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som er en ”stor” skatte-
måned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 36,7 
mill. kroner – dvs. ca 36,2 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 37,4 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
 
Konklusjon: 
 

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen 
melder også om avvik. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den 
enkelte virksomhet. Enkelte virksomheter melder om periodiseringsavvik, hvilket forutsettes 
å  ikke få tilsvarende konsekvenser i neste tertial. Kommunestyret har gjennom å vedta 
budsjett for 2012 også fordelt tilgjengelige rammer mellom virksomhetene, jfr. budsjett-
skjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte rammer foretas av virksomhetene 
selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle justeringer mellom virksomhetene 
derimot må eventuelt behandles av kommunestyret. Resultatene etter 1.tertial oppsummeres 
slik: 
 
Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon:  
Når det korrigeres for periodiseringsavvik, er virksomheten i rute økonomisk etter 1. tertial. 
Størrelsen på årets lønnsoppgjør og neste telling av barn i de ikke-kommunale barnehagene 
(jfr. tilskudd) har stor betydning for sluttresultatet. Dette er størrelser som pr 1.tertial er 
ukjente. 
 
Grunnskole: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
 
Grimsby barnehage: 
Virksomheten melder om noe merforbruk av lønn, men ved uendret drift forutsettes likevel 
balanse ved årets utgang. 
 
Familie og Helse: 
Her meldes det om merforbruk sett opp mot både periodisert budsjett og samme periode i fjor. 
Avviket i forhold til periodisert budsjett er hele 1,6 mill. kroner – noe av dette har sin årsak i 
avvikende periodisering. Virksomhetsleder varsler likevel at det ligger an til et merforbruk i 
forhold til budsjettet tilsvarende hva som ble resultatet i fjor – resultatet i 2011 viste et netto 
merforbruk på 0,8 mill. kroner. Det legges til at denne virksomheten har hatt gjennomgående 
dels store budsjettoverskridelser de siste årene med gjennomsnitt på ca 1,0 mill. kroner. Etter 
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rådmannens gjennomgang av regnskapet og drøfting med virksomhets-leder, vil rådmannen 
innstille på at virksomheten får tilført i alt 0,6 mill. kroner for styrking av netto driftsramme 
2012. For å unngå å redusere budsjetterte avsetninger i 2012 (les dis-posisjonsfond), vil 
rådmannen innstille på at øvrige virksomheter redusert sine rammer slik: 
 

Pol.styring/felles/sentraladm: - kr 210 000
Grunnskole:                                               - kr 200 000
Plan og Miljø:                                    - kr 60 000
Forvaltning/Drift/Vedlikehold:            - kr 60 000
Grimsby barnehage:                      - kr 50 000
Kultur og Fritid:                            - kr 10 000
Bibliotek:                                                                   
   - kr 5 000
Utviklingshemmede:                    - kr 5 000
Familie og Helse:                           + kr 600 000

 

Virksomhetslederne er orientert om fordelingen. 
 
NAV: 
Forbruk noe over periodisert budsjett. Det varsel om mulig merutgifter til økonomisk 
sosialhjelp. 
 
Utviklingshemmede: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
 
Omsorg: 
Virksomheten kommer nå ut med et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på ca 0,8 
mill. kroner. En stor del av dette knyttes til avvikende periodisering – og da spesielt BPA 
(Brukerstyrt Personlig Assistent). Inngåtte avtaler om salg av plasser vil forutsatt uendret drift 
for øvrig, gi virksomheten store ikke-budsjetterte inntekter. Dette antas å dekke opp eventuell 
avvikende negativ utgiftsside. 
 
Forvaltning/Drift/Vedlikehold: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
 
Plan og miljø: 
Når en tar hensyn til avvikende periodisering for overføring fra andre kommuner er 
virksomheten i rute økonomisk etter 1. tertial 
 
Kultur og Fritid: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
 
Bibliotek: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
 
 
Vedlegg: 
 

 Tertialrapport for perioden januar – april 2012, kommentardelen 
 Tertialrapport for perioden januar – april 2012, regnskapsrapporter

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  026  
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  03.05.2012 
Saksmappe:  10/236 
 

 

 

Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Formannskapet 10.05.2012 
30/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap. 
 
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og antallet 
styremedlemmer i det enkelte selskap. 
 
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i de øvrige 
eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige eierkommuner vil kommunestyret 
behandle meldingen på nytt.  
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Sammendrag: 
Indre Østfold Regionråd har utarbeidet en interkommunal eierskapsmelding for kommunene i 
regionen. Målsettingen med en felles eiermelding er å sikre felles eierføringer og styring for 
selskaper. 

Meldingen ble behandlet av det forrig kommunestyret, men legges fram på nytt for å vedtas 
også av det nye kommunestyret. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som 
overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
 
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for utøvelsen av eierskap.” 
 
Saksframlegget fra forrige gang gjengis i sin helhet, med anbefaling om at kommunestyret 
fatter samme vedtak: 
 
Bakgrunn: 
Regionrådet har initiert arbeidet med en interkommunal eierskapsmelding for kommunene i 
Indre Østfold. Målsettingen med en felles eiermelding er å sikre felles eierføringer og styring 
for selskaper. 

Arbeidet med meldingen har vist at det er registrert svært mange samarbeid mellom 
kommunene i Indre Østfold: 

Selskapsform Antall 

IKS 10 

AS 21 

Øvrige etter kommuneloven og 
uformelle samarbeid1

52 

Totalt 83 

 

Arbeidet har også avdekket styringsmessige utfordringer, både når det gjelder politisk 
forankring/styring og styrekompetanse som det bør arbeides videre med. Meldingen har så 
langt lagt til grunn samarbeid organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale 
selskaper.  

Meldingens kapittel 1 og 2 fremlegges for politisk behandling.  

Overordnede verdier for Indre Østfolds eierskap (kap 1): 

                                                 
1 § 27 og § 28 i kommuneloven, stiftelser, vertskommunesamarbeid. Samarbeidene er mellom 
ulike kommunegrupper innenfor Indre Østfold.  
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Langsiktighet.  

Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De 
økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere skal ha 
langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal 
prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.   

Samfunnsansvar. 

Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering 
av miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være 
bevisst på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt. 

Åpenhet 

Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  

For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold 
som gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt.  

For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn 
skal tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som 
opererer i et marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal 
selskapene og forvaltningen av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder 
konkurransemessige eller personalmessige spørsmål. 

Indre Østfolds eierstyringsprinsipper (kap 2) 

Eierstyringsprinsippene er konkrete grep som eierne legger til grunn for sitt eierskap. De er 
allmenngyldige for alle selskap og retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og 
styrene.  Prinsippene skal forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir 
forespurt om verv. Prinsippene klargjør eksisterende juridiske styringslinjer knyttet til 
kontrollutvalget og eierskapsutøvelsen. I tillegg legges til grunn konkrete føringer fra eier til 
styret og i forhold til egen administrative og politiske prosess ved utskillelse og styringsform. 
Se eierskapsmeldingen kap. 2 A-N, hvor hovedpunktene er 

A.  Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre 
B.  Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling 
C.  Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 
D.  Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og    
      selskapsområdene 
E.   Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 
F.  Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av utskilling  
G.  Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 
H.  Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap 
I.   Honorerte styreoppdrag i selskapet 
J.  Styrehonorar 
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K.  Styrets ansvar: Styreevaluering 
L.  Styrets ansvar: Selskapsstrategi 
M.  Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 
N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps-og eierskapskontroll. 

Videre arbeid med eierskap 

Eierskapsmeldingen som er utformet innebærer at eierkommunene har et verktøy for å 
profesjonalisere eierskap og dermed sikre bedre ressursutnyttelse av selskapene. Det er 
avgjørende at overordnede føringer blir lagt til grunn for eierskapet og at disse følges opp 
konkrete eierstrategier for enkeltselskapene. Administrasjonene i kommunene forebereder 
arbeidet som igjen vil bli forelagt politisk behandling. Målsettingen er å sikre en evaluering 
av selskapets mål og resultater ifht formål og kommunenes behov. Det vil også bli satt i gang 
et administrativt arbeid med å gjennomgå samarbeide som ikke er hjemlet i 
selskapslovgivningen mtp å rydde i de formelle linjene hva gjelder organisasjonsform og 
styringsdokument, formål og resultat. Det vil være sentralt at styret og daglig leder i 
selskapene involveres i arbeidene nevnt overfor, i tillegg til eiers administrasjon. 
Eierstrategien blir lagt til politisk behandling i hver av kommunene. 
 
Økonomi 
Ressurser til den administrative oppfølgingen av eierskapsmeldingen (eierstrategier for 
enkeltselskap og opprydning  av de uhjemlede samarbeid) bør forankres interkommunalt.  Det 
er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen til arbeidet.  

Miljø og etikk 
Det er i meldingen lagt en klar føring på styret at miljø og etikk settes på dagsorden. Hvilke 
etiske valg og dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en 
vurdering av mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles 
oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  

Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets 
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne 
innkjøp bør gjennomføres. 

Forslag til beslutning i Regionrådet: 
”Indre Østfold regionråd anbefaler at kommunene legger til grunn Langsiktighet, 
samfunnsansvar og åpenhet som overordnede verdier for det interkommunale eierskapet. Og 
at eierprinsipper A – N legges til grunn til grunn for utøvelsen av sitt eierskap.” 

Det var enighet om forslaget med følgende tillegg: ”Det er ønskelig at arbeidsutvalget i 
Regionrådet ser på hvordan det videre arbeidet konkret kan legges opp, og legger fram et 
forslag til behandling i neste møte i Regionrådet.”  

 
Vedlegg: 
Eierskapsmelding Indre Østfold 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C86  
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  18.01.2012 
Saksmappe:  11/822 
 

 

 

Framtidig eierskap og salg av Gårdshistoriebøkene for Øymark  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/12 Formannskapet 29.03.2012 
31/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

• Marker Historielag overtar det fulle eierskap og salgsrettighetene til gårdshistorie for 
Øymark fra 1. april 2012. Salgsinntekter etter 1.1.2012 og fram til 1.4.2012 tilfaller 
Marker Historielag. 

 
• Overskudd etter salg av bøker pr 31.12.2011, kr 99 996,- overføres fra Marker 

Historielag til Marker kommune.  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 29.03.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 

• Marker Historielag overtar det fulle eierskap og salgsrettighetene til gårdshistorie for 
Øymark fra 1. april 2012. Salgsinntekter etter 1.1.2012 og fram til 1.4.2012 tilfaller 
Marker Historielag. 

 
• Overskudd etter salg av bøker pr 31.12.2011, kr 99 996,- overføres fra Marker 

Historielag til Marker kommune.  
 
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune v/ordfører har mottatt brev fra Marker historielag av 15. desember, hvor 
historielaget ber om det fulle eierskap og salgsrettighetene til Gårdshistorie for Øymark .  
 
Roy Heyerdahl, sekretær for Marker historielag, sier videre at salget etter julen 2011 vil bli 
sterkt redusert, men det vil allikevel bety en liten, men kjærkommen, inntekt til laget. Dette 
vil være penger som kan styrke Marker historielags virksomhet i Marker. De ønsker å overta 
bokbeholdningen snarest mulig, og sier at 1. april 2012 kan være en aktuell dato. Marker 
historielag håper på en velvillig behandling av saken. 
 
Gårdshistorie for Øymark ble påbegynt i 1996 og ble ferdigstilt i juni 2011. Det foreligger da 
4 bind. Arbeidet med gårdshistorien er finansiert ved arv fra Håkon Svendsby og med midler 
fra Marker kommune. 
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Historikk: 
Marker kommunestyre gjorde slikt vedtak 7. februar 1995: 

1. Det foreliggende utkast til avtale mellom Marker kommune v/ordføreren og Marker 
historielag v/formannen og Håkon Svendsbys dødsbo v/bobestyrer, adv, Rolf Ytrehus 
om utarbeidelse av gårdshistorie for Øymark godkjennes. 

2. Marker kommune stiller i.h.h. til kl. § 51 kommunal garanti for omkostninger til 
gårdshistorieprosjektet som måtte påløpe utover kr 1.500.00 med tillegg av påløpte 
renter. Kommunens garanti begrenses til maksimalt kr 700.000. Garantien gjelder for 
10- ti år- regnet fra 01.03.1995t.o.m. 29.03.2004. 

 
Formålet med garantien er å frigjøre midler til idrettshallprosjektet samtidig som 
Håkon Svendsbys testamentariske bestemmelser med hensyn til gårdshistorie for 
Øymark ivaretas. 

 
Gjennom senere kommunestyrevedtak i mai 2004, ble garantitiden utvidet fram til 29. mars 
2007.  
 
Marker kommunestyre gjorde slikt vedtak 11. mai 2004: 

1. Marker kommune forlenger sin kommunale garanti i.h.h. til § 51 for omkostninger til 
gårdshistorieprosjektet som måtte påløpe utover det avsatte beløp kr 1.500.000 med 
tillegg av påløpte renter. Kommunens garanti begrenses til maksimalt kr. 700.000. 

      Garantien gjelder for 3 – tre – år regnet fra 29. mars 2004 – 29. mars 2007. 
2. Historielaget anmodes om å innhente tilbud på trykking av henholdsvis 1500 – 2000 – 

2500 eksemplarer av boken, samt innbinding av bøkene i henholdsvis skinn og 
kunstskinn. Salgspris på bøkene skal drøftes med Historielaget før prisen fastsettes. 

3. En effektuering av garantien vil bli forelagt kommunestyret som egen sak med forslag 
til økonomisk og praktisk løsning samt dekningsmåte. 

4. Marker kommune forventer at gårdshistorien foreligger ferdig innen utgangen av 
2006. 

 
 
I mai 2007 godkjente kommunestyret overføring av siste del av garantisummen slik at det 
totalt er utbetalt kr 700.000. Det innebærer at vedtaket fra 1995 er gjennomført slik at det ikke 
gjenstår noe av garantibeløpet. 
 
Marker kommunestyre gjorde slikt vedtak 5. mai 2007: 

1. Marker kommune overfører gjenstående garantibeløp på kr 300.000 til komiteen for 
gårdshistorie for Øymark. Beløpet belastes ansvar 6301, funksjon 385, art 1470. 
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 

2. Gårdshistorien trykkes i 1.500 eksemplarer og prisen pr. bind blir satt til kr 500. 
Inntektene fra salget settes på eget fond med inntil kr 300.000,- som skal brukes til 
ferdigstillelse av de to neste bindene. 

 
 
I 2008 ble det forutsatt en netto driftsutgift på kr 388.012. Av dette utgjorde trykking av bind 
2,  kr 172.000. Resterende var i hovedsak lønn samt noe diverse utgifter. Salg av bøker var 
tatt med i beregningen med kr 135.000 (mva-fritt). 
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Historielaget opplyste at de ved utgangen av mars 2008 disponerte kun ca kr 13.100 – da var 
lønn for januar dekket opp. Det vil si at det ble søkt om bevilgning til å dekke lønnskostnader, 
trykking og andre nødvendige utgifter fra februar og ut året fratrukket kr 13.100 som ble 
beregnet til kr 352.000. 
 
For 2009 ble det utarbeidet et budsjett f.o.m. januar t.o.m. september som viste en netto 
kostnad på kr 333.633. Her var det inkludert ett salg av bøker for kr 135.000. Kr 334.000 var 
innarbeidet i budsjettet for 2009. Kr 334.000 ble overført Marker historielag 5. mai 2009. 
 
For 2010 er det utarbeidet ett budsjett som viser en netto kostnad på kr 408.811. Lønn kr 
436.000. Diverse utgifter kr 31.000. Det forutsettes at det selges bøker for kr 135.000.  
Netto kostnad 2010 er kr 408.811. 
Inkludert i dette budsjettet er også etterbetaling av lønn for 2009, kr 75.141 og etterbetaling 
av kjøregodtgjørelse 2009, kr 1.670.  Lønn og kjøregodtgjørelse f.o.m. oktober t.o.m. 
desember var ikke budsjettert i 2009 og da heller ikke avsatt. 
 
Det ble ikke foretatt noen henvendelse fra Marker Historielag til Marker kommune i 
forbindelse med utgifter for de tre siste månedene i 2009. 
Budsjettet for gårdshistorien for 2010 kom for sent til å bli innarbeidet i Marker kommunes 
budsjett for 2010.  
 
I budsjett for 2011 er det lønn for ett halvt år kr 221.000. Trykking  av bind fire kr 200.000. 
Diverse utgifter kr 8.000. Det forutsettes at det selges bøker for 135.000.  
Netto kostnad 2011 er kr 294.000. 
 
Det forutsettes at gårdshistorie for Øymark, 4 bind, foreligger ferdig og er ute for salg innen 1 
halvår 2011. 
 
Marker kommunestyre gjorde slikt vedtak 16. februar 2010: 

1. Det tilleggsbevilges kr 408.811 for 2010 og kr 294.000 for 2011 for resterende av 
arbeidet med gårdshistorien for Øymark. Totalt kr 702.811 
Utgiftene belastes ansvar 6306, funksjon 385, art 1470. Beløpet dekkes av 
disposisjonsfondet. 

 
2. Inntektene av framtidig salg av Gårdshistorie for Øymark tilfaller Marker kommune 

etter at Historielagets budsjetterte utgifter i forbindelse med gårdshistorien er dekket. 
 
 

3. Det forutsettes at gårdshistorie for Øymark, 4 bind, foreligger ferdig og er ute for salg 
innen 1 halvår 2011. Arbeidet er dermed sluttført. 

 
 
Hvert bind av gårdshistorie for Øymark  er trykket opp i 1500 eksemplarer, altså totalt 6000.  
 
Pr 31.12. 2011 er det solgt totalt 1075 eks. til en verdi av kr 511 100,- 
 
Salgsinntektene fra 2007 tom 2011 har blitt brukt til å finansiere trykking av bok etc. 
 
Pr. 31.12 2011 har Marker Historielag kr 99 996,- innestående på sin bankkonto. Dette er 
overskudd når alle utgifter er betalt. 
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Netto utgifter Gårdshistorie for Øymark, 4 bind. 
 
Arv     kr 1 500 000,- 
Kommunal garanti 1995   kr    700 000,- 
2008     kr    389 000,- 
2009     kr    334 000,- 
2010     kr    409 000,- 
2011     kr    294 000,- 
Netto kost.Gårdshistorie Øymark kr 3 626 000,- 
 
Vurdering: 
Det går fram av avtale mellom Marker kommune og Marker Historielag, desember 1994, at  
 

”Dersom Marker kommunes garanti i h.t. pkt. b gjøres gjeldende, skal alle 
salgsinntekter og/eller andre inntekter vedrørende gårdshistoriens 1. opplag på 1.500 
eksemplarer tilfalle Marker kommune. 
Dog skal slike inntekter fra 1. opplag i den grad de overskrider utbetalt garantibeløp 
tilbakeføres til Marker idrettshallprosjektet v/Marker kommune.” 
 

Marker kommunes garanti på kr 700 000 ble gjort gjeldende og ytterligere kr 1 426 000 er 
brukt for å få ferdigstilt fire bind i gårdshistorien for Øymark. Marker kommune har dermed 
overholdt sin avtale. Marker kommune er eier av gårdshistorie for Øymark. 
 
 
Når det gjelder framtidig eierskap og salg, ansees Marker Historielag som den naturlige eier. 
Som sekretær bemerker i søknaden betyr de framtidige inntektene på salg, en kjærkommen 
inntekt til Marker Historielag. 
 
De innestående inntekter, i Marker Historielag, på kr 99 996,- overføres Marker kommune. 
 
Konklusjon: 

• Marker Historielag overtar det fulle eierskap og salgsrettighetene til gårdshistorie for 
Øymark fra 1. april 2012.  

 
• Overskudd etter salg av bøker pr 31.12.2011, kr 99 996,- overføres fra Marker 

Historielag til Marker kommune.  
 
 
 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  02.05.2012 
Saksmappe:  12/285 
 

 

 

Alkoholpolitiske retningslinjer - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
2012-2015  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
32/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2012-2015 godkjennes. 
Administrasjonen i Marker kommune delegeres myndighet etter punkt 5.4.5. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2012-2015 godkjennes. 
Administrasjonen i Marker kommune delegeres myndighet etter punkt 5.4.5. 
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan skal rulleres for hver 
kommunestyreperiode. Det arbeidet har blitt satt i gang for denne perioden, men vil pga 
sykdom i prosjektgruppa ikke kunne ferdigstilles og bli politisk behandlet før etter sommeren.  
 
Da de som har skjenke- og salgsbevilling er innvilget dette for kommunestyreperioden, må 
disse fornyes nå. Av den grunn er det viktig at alkoholpolitiske retningslinjer som er en del av 
den totale rusmiddelpolitiske handlingsplan, blir godkjent for inneværende periode. 
 
 
Vurdering: 
Alkoholpolitiske retningslinjer bygger på alkoholloven. I forslaget til retningslinjer som 
ligger vedlagt, er det gjort endringer fra forrige periode med at satsene for gebyr er justert i 
samsvar med forskrift.  
 
Salgs- og skjenketider er foreslått som tidligere, med en presisering i forhold alkoholholdig 
drikk klasse 3. Kommunen kan vedta andre skjenketider enn alkohollovens bestemmelser, 
som kan være fra og til et både tidligere og senere tidspunkt.  
I tillegg er enkelte punkter lagt fram som aktuelle etter loven å kunne delegere til 
administrasjonen i kommunen. Dette gjelder 

• Skifte av styrer og stedfortreder. 

• Tildeling av bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6.  
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• Utvidelse/innskrenkning av skjenketid for en enkelt anledning.  

• Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning. 

• Iverksetting av sanksjoner ved overtredelse av salgs- og skjenkestedene. 

 
Antallet skjenkebevillinger har økt med 3 i perioden, uten at omsetningstallene på 
alkoholholdig drikk har økt totalt. 
 
Avvikene på salg og skjenkekontroller har ikke vært mange og alvorlige, slik at det ikke har 
vært nødvendig å benytte sanksjoner. 
 
Merk at pkt 5.4.2, strekpkt.4 ble endret av kommunestyre i k.sak 48/10 der det ble vedtatt at 
skjenking av alkoholholdig drikk skal begrenses til tidsrommet kl 11:00 – 02:00. 
 
 
Konklusjon: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2012-15 godkjennes. 
Administrasjonen i Marker kommune delegeres myndighet etter punkt 5.4.5.  
 
Vedlegg: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker Kommune. 
Alkoholloven. 

    
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  02.05.2012 
Saksmappe:  12/74 
 

 

 

Skjenkebevillinger for perioden 2012-2015  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
33/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3 i 
tidsrommet 01.06.12 – 01.06.16 for følgende skjenkesteder: 

 

• Lund Gård v/ Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen 
• Solstrand Terrasse A/S v/styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund  
• Slusekjeller`n Pub limited v/styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 

Ødegaard  
• Haldenkanalen sluseturer A/S v/styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv 

Tove Lager  
• Bakergaarden Kafé, Sluseporten A/S v/styrer Elisabeth Halvorsrud Syversen og 

stedfortreder Charlott Juliusson  
• Janes catering, Lysthuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser  

 

      2.   Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid  
           gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets  innstilling til kommunestyret;: 
 

1. Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3 i 
tidsrommet 01.06.12 – 01.06.16 for følgende skjenkesteder: 

 

• Lund Gård v/ Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen 
• Solstrand Terrasse A/S v/styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund  
• Slusekjeller`n Pub limited v/styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 

Ødegaard  
• Haldenkanalen sluseturer A/S v/styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv 

Tove Lager  
• Bakergaarden Kafé, Sluseporten A/S v/styrer Elisabeth Halvorsrud Syversen og 

stedfortreder Charlott Juliusson  
• Janes catering, Lysthuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser  
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      2.   Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid  
           gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Alkohollovens § 1-6 sier at bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for 4 år av 
gangen, og med opphør senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
                                
I følge alkohollovens §1-7a, kan kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 
vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 
bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 
 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
kommunen – jfr. alkohollovens §1-7c. Disse må begge være over 20 år og ha gjennomført og 
bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohol-
lovgivningens og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 
 
Det er 6 steder som søker om skjenkebevillinger for en ny periode. Til sammenligning har det 
vært 10 bevillinger i forrige periode. Av de 6 søkerne for ny periode er det 1 som ikke har hatt 
bevilling for forrige periode. Søkerne er: 
 

• Lund Gård v/ Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen. Innvendig 
areal i festsal og stuer i hovedhus, stue i Veslestua og låvekafe. I tillegg godkjennes 
skjenking ute på platting mellom hovedhus og Veslestua, terrasse foran hovedhuset og 
uteplass ved låvekafeen. 

 

• Solstrand Terrasse A/S v/ styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund. Spisesaler, 
gang og terrasse bak og avgrenset uteplass foran. 

 

• Slusekjeller`n Pub limited v/ styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 
Ødegaard. Innvendige lokaler og utvendig inngjerdet område. 
 

• Haldenkanalen sluseturer A/S v/ styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv Tove 
Lager. Om bord på båtene DS ”Turisten” og ms ”Strømsfoss”. 
 

• Bakergaarden Kafé Sluseporten A/S v/styrer Elisabeth Halvorsrud Syversen og 
stedfortreder Charlott Juliusson. Innvendige lokaler og utvendig på avgrenset område. 
 

• Janes catering Lyshuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser. 
Innvendige lokaler. 

 
Det skal innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet, og det kan innhentes uttalelser fra 
skatte- og avgiftsmyndigheten. Alle disse instanser er forelagt samtlige søkere, og det er ikke 
kommet noen innsigelser som har innvirkning på innstillingen. 
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Det blir gjennomført kontroller av Securitas 2 ganger årlig. Oppvekst- og omsorgsutvalget har 
fått seg forelagt alle rapporter. Rapportene viser at det er kun små avvik som har fore-kommet 
i løpet av siste periode. 
 
 
Vurdering: 
 

Da det ikke er kommet noen innsigelser/merknader til noen av søknadene, går rådmannen inn 
for at det innvilges bevilling for alle 6 søkerne. Det forutsettes at all skjenking av alkohol-
holdig drikk følger begrensingene som gis i til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske 
retningslinjer. 
    
For tilstelninger andre steder enn på omsøkte skjenkesteder må det eventuelt søkes om 
skjenkebevilling for enkelt anledning i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
Konklusjon: 
 

Følgende søknader om skjenkebevilling innvilges: 
 

• Lund Gård v/Styrer Beate Nicolaissen og stedfortreder Rolf Nicolaissen 
• Solstrand Terasse A/S v/ styrer Evy Klund og stedfortreder Rolf Klund  
• Slusekjeller`n Pub limited v/styrer Ulf Morten Ankerud og stedfortreder Jan Remi 

Ødegaard  
• Haldenkanalen sluseturer A/S v/styrer Jan Tore Skofterud og stedfortreder Liv Tove 

Lager  
• Bakergaarden Kafé, Sluseporten A/S v/styrer Elisabeth Halvorsrud Syversen og 

stedfortreder Charlott Juliusson  
• Janes catering, Lysthuset v/styrer Jane Fosser og stedfortreder Svend Fosser  
 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad om ny skjenkebevilling for Lund Gård, registrert 15.mars 2012 
 Søknad om ny skjenkebevilling Solstrand Terrasse A/S, registrert 29.februar 2012 
 Søknad om ny skjenkebevilling Slusekjeller`n Pub limited, registrert 30.mars 2012 
 Søknad om ny skjenkebevilling Haldenkanalen sluseturer A/S, registrert 9.februar 

2012 
 Søknad om ny skjenkebevilling Bakergaarden Kafé Sluseporten A/S, registrert 

30.mars 2012 
 Søknad om ny skjenkebevilling Janes catering Lyshuset, registrert 3.april 2012 
 Uttale til søknadene fra lensmannen i Marker og Rømskog, registrert 23.april 2012 
 Uttale til søknadene fra skatteoppkreveren i Marker kommune, registrert 20.april 2012 

Uttale fra NAV Marker, registrert 26.april 2012 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U62 &18 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  02.05.2012 
Saksmappe:  12/191 
 

 

 

Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 
2012-2015  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
34/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk i klasse 1 i tidsrommet 
01.06.12 – 01.06.16 for følgende salgssteder: 

 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 
 

2. Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets  innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk i klasse 1 i tidsrommet 
01.06.12 – 01.06.16 for følgende salgssteder: 

 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 
 

2. Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre.  

 
 
Bakgrunn: 
 

Alkohollovens § 1-6 sier at bevilling til salg av alkoholholdig drikke kan gis for 4 år av 
gangen, og med opphør senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
 
I følge alkohollovens §1-7a, kan kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 
vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 
bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 
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For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
kommunen – jfr. alkohollovens §1-7c. Disse må begge være over 20 år og ha gjennomført og 
bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohol-
lovgivningens og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 
 
Det er 3 salgssteder som søker om bevilling for en ny periode. Dette er de samme 3 som har 
hatt bevilling for forrige periode: 
 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 
 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 
 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 

 
Det skal innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet, og det kan innhentes uttalelser fra 
skatte- og avgiftsmyndigheten. Alle disse instanser er forelagt samtlige søkere, og det er ikke 
kommet noen innsigelser som har innvirkning på innstillingen. 
 
Det blir gjennomført kontroller av Securitas 2 ganger årlig. Oppvekst- og omsorgsutvalget har 
fått seg forelagt alle rapporter. Rapportene viser at det er kun små avvik som har forekommet 
i løpet av siste periode. 
 
 
Vurdering: 
 

Da det ikke er kommet noen innsigelser/merknader til noen av søknadene, går rådmannen inn 
for at det innvilges bevilling for alle 3 søkerne. Det forutsettes at alt salg av alkoholdholdig 
drikk følger begrensingene som gis i til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer. 
 
 
Konklusjon: 
 

Følgende søknader om bevilling for salg av alkoholholdig drikk klasse 1 innvilges: 
 

• Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset og stedfortreder Irene Wahl Nesset 

• Coop Prix v/styrer Wenche Hensel og stedfortreder Atle Ystrøm 

• Rimi (ICA Norge) v/styrer Ole Christian Hagberg og stedfortreder Ragnhild Holst 

 
 
Vedlegg: 
 

• Søknad om ny salgsbevilling for Rema 1000, registrert 22.mars 2012 
• Søknad om ny s salgsbevilling Coop Prix, registrert 20.mars 2012 
• Søknad om ny skjenkebevilling Rimi ICA Norge, registrert 13.mars 2012 
• Uttale til søknadene fra lensmannen i Marker og Rømskog, registrert 23.april 2012 
• Uttale til søknadene fra skatteoppkreveren i Marker kommune, registrert 20.april 2012 
• Uttale fra NAV Marker, registrert 26.april 2012 

 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: May Kristin Hattestad 
Dato:  19.03.2012 
Saksmappe:  12/193 
 

 

 

Skoleskyss for elever bosatt i Mosebyneset boligområde  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
34/12 Formannskapet 10.05.2012 
35/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 3. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Øystein Jaavall (KrF) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Elever på 1. – 4. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med nytt forslag:  
Elever på 1. – 2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer. 
AP/SP sitt forslag til innstilling: 9 stemmer 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1. -2. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
 
Formannskapets behandling: 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
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Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
Votering: 
Det ble votert over Oppvekst og omsorgsutvalgets flertallsinnstilling og forslaget fra SP/AP 
der forslaget fra SP/AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Vi ber også om at det utarbeides kostnadsberegning og ansvarsutredning for å etablere 
busslomme i tilknytning til avkjøring til Mosebyneset. 
 
 
 
Bakgrunn: 
For elever på 1. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 2 kilometer fra 
skolen. For elever på 2.-10. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 4 
kilometer fra skolen. Dette er nedfelt i opplæringsloven § 7-1. I denne sammenheng måles 
avstanden fra dør til dør. Det presiseres likevel at elevene må kunne gå en rimelig distanse 
fram til oppsamlingsplasser. For de som bor lengst inne i boligfeltet er avstanden til skolen ca 
2,3 km. Til oppsamlingsplass ved riksveien er avstanden 1,5 km. Ifl. retningslinjer for 
skoleskyss fra Østfold kollektivtrafikk er akseptabel gangavstand til oppsamlingsplass for 1. 
trinn i Østfold satt til inntil 1,5 kilometer. 
 
Iflg. opplæringsloven kan det gjøres unntak for de alminnelige skyssgrensene for elever med 
særlig farlig eller vanskelig skolevei. Dette skoleåret er seks elever innvilget busskort som en 
videreføring fra forrige skoleår da det var mye anleggstrafikk i området.  
Skoleskyssen for disse elevene koster Marker kommune ca 6 000 kroner pr. elev pr. år.  
Etter hvert som boligfeltet bygges ut vil dette kunne utgjøre store beløp. En mindreutgift på 
skoleskyssen forutsettes å kunne disponeres av skolen til for eksempel bedre voksendekning 
og tilsyn med elever.  
 
Saken har vært til drøfting i FAU og i elevrådet, og den er orientert om blant skolens ansatte 
og i medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Saken ble behandlet i Samarbeidsutvalget 
(SU) 9. februar 2012. Ulike synspunkter er framkommet.  
 
Fra elevrådet gis det uttrykk for at det er greit å følge skyssgrensene, dvs gratis skoleskyss for 
1. trinn og ikke gratis for 2. – 10. trinn.  
 
I et brev fra beboere i Mosebyneset argumenteres det for at det bør være like bestemmelser 
for elevene der og i Lihammeren, og at det bør legges vekt på følgende: 
• Nærheten til vann 
• Gangbroa over til Neset 
• Broer 
• Lave rekkverkshøyder på broa over E18 
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• Uoversiktlig trafikkbilde i Ørje sentrum 
Adkomsten til oppsamlingsplassen ved riksvei 21 for de barna som får skoleskyss er også et 
tema i brevet. Veien har ikke fortau, og er ved flere partier nokså uoversiktlig, grunnet 
svinger, bakketopper og kantvegetasjon.  Veien har ingen belysning, noe som gjør 
siktforholdene svært dårlig, spesielt i vintermånedene.  På sommeren har vegetasjonen i 
vegkanten blitt så stor at det har vært problematisk for barna å gå langs kanten, i tillegg 
påvirker det også siktforholdene. Brevet er i sin helhet vedlagt saken. 
 
SU drøftet mulighetene for om det kan tilrettelegges for snuplass for bussen ved begynnelsen 
av Mosebyneset, eller eventuelt bygging av fortau og gatebelysning på strekningen ut mot 
riksveien.  

 
I SU kom man ikke til noen felles konklusjon i saken. Alle er enige om at skoleveien skal 
være trygg, men hva er farlig og vanskelig skolevei? Det kom forslag om man kunne trekke 
inn eksterne instanser til hjelp i denne vurderingen. Det var også enighet om at evt. innsparte 
midler til skoleskyss må komme skole og alle elevene tilgode.  
 
Vurdering: 
Når det gjelder elever bosatt i Mosebyneset boligområde, er avstandene for disse elevene 
under skyssgrensen for elever på 2.-10. trinn. Disse elevene har da ikke rett til gratis 
skoleskyss. Å gå eller sykle til skolen er fysisk aktivitet og slik sett positivt i et 
helseperspektiv. Skoleveien er tilrettelagt med gangvei helt fram til etter gangbrua i Neset. 
Nærheten til vann, kryssing av Storgata og uklare trafikkforhold fram til Ørjesenteret, vil 
være momenter som taler for å bruke betegnelsen særlig farlig eller vanskelig skolevei. Dette 
vil imidlertid gjelde alle elever bosatt i Neset og i Ørje sentrum. Elevenes alder og modenhet 
vil klart være av betydning i denne vurderingen. Uansett vil det være fullt mulig å kjøpe 
billett selv.  
 
Konklusjon: 
Elever på 1. trinn fra Mosebyneset boligområde får gratis skoleskyss da dette ifl. 
skyssgrensene gir rett på gratis skoleskyss. Elever på 2.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. 
Dette gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra beboere i Mosebyneset 
 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: May Kristin Hattestad 
Dato:  19.03.2012 
Saksmappe:  12/195 
 

 

 

Skoleskyss for elever bosatt i Lihammeren boligfelt og veien 
videre til Ørje sluser  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
35/12 Formannskapet 10.05.2012 
36/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Pernille M. Westlie (H) fremmet følgende forslag til innstilling. 
Elever på 1. – 7. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. 
 
Det ble avholdt gruppemøter der AP/SP kom med følgende forslag til innstilling:  
Følge rådmannens innstilling med å tilby elever på 1. -5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt 
og veien videre til Ørje sentrum gratis skoleskyss. 
 
Votering: 
Forslag fra H om at elever på 1. -7. trinn får gratis skoleskyss: 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling: 7 stemmer. 
 
 
Innstilling til formannskapet og kommunestyret: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012: 
Senterpartiet/Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:
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Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: 
Som dagens ordning (1-10 gratis ordning)  
 
Det ble votert alternativt på AP/SP og forslag fra Krf. 
 
Forslag fra SP/AP fikk 8 stemmer 
Forslag fra Krf: 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:: 
Elever fra 1. – 4. trinn bosatt på Mosebyneset og Lihammeren får gratis skoleskyss.  Elever 
fra 5 til og med 10 trinn for ikke gratis skoleskyss.  Ordningen gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2012 – 2013. 
 
 
Bakgrunn: 
For elever på 1. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 2 kilometer fra 
skolen. For elever på 2.-10. trinn inntrer retten til gratis skoleskyss når de bor mer enn 4 
kilometer fra skolen. Dette er nedfelt i opplæringsloven §7-1. I denne sammenheng måles 
avstanden fra dør til dør. Det presiseres likevel at elevene må kunne gå en rimelig distanse 
fram til oppsamlingsplasser. For de som bor lengst inne i boligfeltet er avstanden til skolen ca 
3,4 km.   
 
Iflg. opplæringsloven kan det gjøres unntak for de alminnelige skyssgrensene for elever med 
særlig farlig eller vanskelig skolevei. Ifølge prognoser for neste skoleår vil dette gjelde 50 
elever som har fått busskort tidligere. Tre av elevene vil tilhøre 1. trinn. På 6.-10.trinn vil det 
gjelde 22 elever. 
Skoleskyssen for disse elevene koster Marker kommune ca 6 000 kroner pr. elev pr. år.  
En mindreutgift på skoleskyssen forutsettes å kunne disponeres av skolen til for eksempel 
bedre voksendekning og tilsyn med elever.  
 
Saken har vært til drøfting i FAU og i elevrådet, og den er orientert om blant skolens ansatte 
og i medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Saken ble behandlet i Samarbeidsutvalget 
(SU) 9. februar 2012. Ulike synspunkter er framkommet.  
 
Elevrådet har disse kommentarene i forhold til at retten til gratis skoleskyss kunne falle bort 
for elevene fra og med 5. trinn: 
• Ved snøvær må gangveien være ferdig måket om morgenen slik at ingen blir fristet til å 

gå ut i veibanen. 
• Veien er farlig pga høy fart på trafikken. 
• Veien er lang med tunge sekker og bade/gymtøy. 
• Det er trangt og farlig mellom sluseboligene. 
• Det er en fare for at det kan bli mye vill sykling med høy fart nedover bakkene. 
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I et brev fra Lihammeren Vel argumenteres det med følgende for at alle elevene fortsatt skal 
ha gratis skoleskyss: 
• Lang skolevei 3-4 kilometer 
• Forsere nedre sluseport (med glissent gjerde), alternativt smyge seg gjennom partiet 

mellom sluseboligene i håp om at de ikke blir meid ned 
• Forsere Svingbrua ved øvre sluseport (med glissent gjerde) 
• Ta seg over gamle Kanalbrua, med gjerdehøyde 90 cm, smalt fortau og støpt sokkel som 

innbyr til klatring 
• Ta seg over krysset ved Uttersrudgården og videre opp i Ørje sentrum mot skolen. 
Brevet er i sin helhet vedlagt saken. 

I SU kom man ikke til noen felles konklusjon. Alle er enige om at skoleveien skal være trygg, 
men hva er farlig og vanskelig skolevei? Det kom forslag om man kunne trekke inn eksterne 
instanser til hjelp i denne vurderingen. Det var også enighet om at evt. innsparte midler til 
skoleskyss må komme skole og alle elevene tilgode.  
 
Vurdering: 
Når det gjelder elever bosatt i Lihammeren boligfelt og videre mot Ørje sentrum, er 
avstandene for disse elevene under skyssgrensen for elever på 2.-10. trinn. Disse elevene har 
da ikke rett til gratis skoleskyss.  Likevel har disse fått gratis skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei og at avstanden er tett oppunder skyssgrensen. Det er nå 
gangvei helt fram til Ørje sluser. Avstanden til skolen er imidlertid fortsatt tett oppunder 
skyssgrensen. En alternativ skolevei, fortrinnsvis vår og høst, er gjennom skogen og over brua 
ved Marker idrettspark. Å gå eller sykle til skolen er fysisk aktivitet og slik sett positivt i et 
helseperspektiv. Nærheten til vann og uklare trafikkforhold ved slusene og Kanalbrua, vil 
være momenter som taler for å bruke betegnelsen særlig farlig eller vanskelig skolevei. 
Elevenes alder og modenhet vil klart være av betydning i denne vurderingen. Det anbefales 
ikke at elevene sykler i trafikken før de er 10-12 år. Det blir derfor en forholdsvis lang 
skolevei å gå for de yngste elevene. Elevene fyller 10 år det året de begynner på 5.trinn. Med 
bakgrunn i denne vurderingen vil en innstille på at elever til og med 5. trinn fortsatt får 
busskort. Det vil uansett være fullt mulig å kjøpe billett selv på bussen. 
 
Konklusjon: 
Elever på 1.-5. trinn bosatt i Lihammeren boligfelt og veien videre til Ørje sentrum får gratis 
skoleskyss. Elever på 6.-10. trinn får ikke gratis skoleskyss. Dette gjøres gjeldende fra og med 
skoleåret 2012-2013. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Lihammeren Vel 
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Arkiv:   
Saksbehandler: Unni Degnes 
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Barnehagetilbudet i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
37/12 Formannskapet 10.05.2012 
37/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 27.03.2012 
 
Behandling: 
Utvalget kom med følgende forslag til representanter til punkt 5: 
Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie (H) og Øystein Jaavall 
(KrF). 
 
Rådmannens forslag til vedtak med utvalgets forslag til representanter til pkt. 5, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 
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4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 
 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Grunnbemanningen ved Grimsby barnehage øker med pedagogressurs tilsvarende 
1,40 stilling og assistentressurs tilsvarende 0,45 stilling fra august 2012.  

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året etter behov 
etter hver som søkere melder seg i inntil 1,55 stilling. 

 

3. Beregnet netto merutgift for 2012 på kr 260.000 dekkes slik:                                        
kr 160.000 overføres fra driftsrammen til skolen, mens resterende kr 100.000 
forutsettes dekket innenfor tildelt netto driftsramme for Grimsby barnehage 2012. 

 

4. Merutgiftene i kommende planperiode vurderes nærmere i budsjett 2013 og 
økonomplan 2013-2016. 

 

5. Det nedsettes et utvalg på 4 representanter som vurderer kommunens samlede 
barnehagetilbud. Resultatet av arbeidet legges fram for oppvekst og omsorgsutvalget 
og kommunestyret for videre drøfting. Rådmannen utpeker sekretær.  
Utvalget består av Morten Bakker (AP), Tove Granli Foss (SP), Pernille M. Westlie 
(H) og Øystein Jaavall (KrF). 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet sak om rullering av lokale retningslinjer om likeverdig behandling 
av ikke-kommunale barnehager i sitt møte 13.mars i k.sak 24/12. I vedtaket ber kommune-
styret om en helhetlig drøfting av kommunens barnehagetilbud. Drøftingen skal skje i 
oppvekst- og omsorgsutvalget, og legges fram for kommunestyret.  
 
Barnehagenes oppdrag er gitt i Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for 
barnehager er den mest sentrale forskriften som beskriver kvalitet i barnehagen inngående. 
Lokale mål for Marker kommune er beskrevet i Oppvekstplan for barn og unge og 
Barnehageplan for Marker kommune (kommunestyret – PS 52/11) 
 
 

Rett til plass: 
 

Marker kommune plikter å tilby plasser til alle brukere som ønsker det dersom  
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1. det søkes ved hovedopptaket 1. mars 
2. barnet fyller ett år innen utgangen av august det året hovedopptaket er. Barnet har da 

rett til plass fra august samme år 
 
Høsten 2011 fikk alle som fylte kriteriene over plass. I tillegg fikk noen plass utover dette, for 
eksempel ønsket noen å begynne litt senere enn august – og noen fikk plass selv om de var for 
små. Barn med spesielle behov blir prioritert. Noen – som ikke fylte kriteriene for alder – og 
ønsket plass fra nyttår 2012 – ble satt på venteliste. Det er kostbart for alle barnehagene å 
”holde av” plasser.  
 
Etter at opptaket var foretatt, bemannet alle barnehagene med det personalet som var 
nødvendig for å oppfylle lover og forskrifter. Det er for eksempel lovkrav til hvor mye 
pedagog det skal være på et visst antall barn. Barnehagene blir bemannet etter antall barn, å 
bemanne opp så det er ledig kapasitet er kostnadskrevende. Dette betyr at barn som søker 
utenom hovedopptak settes på venteliste. 
 
 

Venteliste 
 

Marker kommune har gjennom barnehageåret 2011/2012 hatt venteliste. Det har kommet 
søkere gjennom hele året. Forklaringen på dette er at foreldre i permisjon går ut i jobb på 
andre tider enn august, det kommer barn flyttende til Marker – og det kommer søkere som er 
anbefalt fra andre instanser (helsestasjon, barneverntjeneste, NAV o.a.). Det har også vært 
søkere bosatt utenfor kommunen, men med jobb i Marker som har ønsket å ha barna sine her. 
Det har lykkes kommunen å skaffe plass til noen av disse barna gjennom året, men det har 
stadig kommet til nye. Ventelisten har stort sett ligget på 10-12 barn med ønske om ulike 
plasstyper. 
 
 

Oppvekstplan for barn og unge: 
Vedtatt av kommunestyret – PS-23/11. De viktigste målsettingene som gjelder barnehage i 
denne planen er: 
 

- det bør opprettes et spesialpedagogisk team for barnehager og skole for å sikre god 
oppfølging, rådgivning og koordinering 
- Marker kommune skal ha et godt og helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier 
- det skal være fokus på tidlig innsats for alle i barnehage og småskole (1.-4.) ved at det settes 
inn ressurser for å fokusere på barns grunnleggende ferdigheter 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til hjelp. Det er kommunens ansvar å sørge for at slik 
hjelp blir gitt, det er også kommunens ansvar å finansiere slike tiltak.  PPT er en sentral 
støttespiller. Per d.d. har ikke Marker kommune spesialpedagog spesielt til å jobbe med barn i 
barnehager. Hjelp til barn som har enkeltvedtak har blitt løst innenfor hver enkelt barnehage. 
Man vet at det er mangel på pedagoger, og det kan i framtida bli en utfordring å få kvalifisert 
personale til å gi slik hjelp. Det finnes heller ikke noe samarbeidsforum for de som jobber på 
denne måten. Vi ser at behovet for hjelp til barn i førskolealder er økende, både i form av 
spesialpedagog og assistenter til styrking av grunnbemanning. En spesialpedagog i 100 % 
stilling vil koste ca. kr. 540 000,- inkl. sosiale utgifter. 
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Barnehageplan for Marker kommune: 
 

Vedtatt av kommunestyret – PS-52/11. Planen omhandler alle sider av barnehagetilbudet i 
Marker kommune, og gir en beskrivelse av kvalitet, kapasitet, rammebetingelser og til dels 
økonomi. Mål som vil være utslagsgivende for økonomi er (foruten tilskuddsordningene): 
 

- Økt pedagogtetthet fører til at det blir flere som har kompetanse til å se enkeltbarnet, de er 
med på å fange opp barn som er i gråsonen. Gjennom tidlig innsats er vi med på å forebygge 
for videre problemer og at vi kanskje på sikt kan redusere enkeltvedtak i skolen 
- Marker kommune skal tilstrebe seg å ha flere pedagogiske ledere per avdeling. De 
ufaglærte skal også få tilbud og anledning til å ta utdanning innen faget 
 
Differansen mellom assistent og pedagog er ca kr. 140 000 per årsverk per år. For den 
kommunale barnehagens del vil det da si at ved 3 avdelinger erstattes 3 assistenter med 
pedagoger. Kostnad per år vil bli ca 420 000,-. Ved 4 avdelinger kr. 560 000,-. 
 

 
Situasjonen i barnehagene nå – og ved oppstart av nytt barnehageår: 
 

De private barnehagene har per d.d. utnyttet sin kapasitet mht bemanning og areal. Grimsby 
har areal å gå på, og må utvide sin bemanning for å oppfylle brukernes rettigheter. Grimsby 
barnehage har nå ca 3 avdelinger (54 plasser omregnet til barn over 3 år). Det tilsier en 
grunnbemanning på 9 – herav 3 pedagogiske ledere og 6 assistenter/fagarbeidere i tillegg til 
styrerressurs. De private barnehagene får kommunalt tilskudd på bakgrunn av dette. 
 
Ved opptaket til nytt barnehageår 2012/2013 er søkermassen økende. De private barnehagene 
har tatt opp noen flere barn. De barna som har ønsket plass i privat barnehage, men som det 
ikke er funnet plass til, er tilbudt plass på Grimsby. Det betyr at Grimsby må utvide sin 
kapasitet, i hovedsak vil det si at det må ansettes flere i grunnbemanningen. Dette vil medføre 
økte kostnader for kommunen. 
 
Det er 3 måter å løse dette på: 
 

Alternativ 1. Dersom det skal løses mest mulig kostnadseffektivt, må det ansettes 
grunnbemanning etter eksakt barnetall som blir tatt opp til barnehagen. Det vil si at søkere 
utenom hovedopptaket blir satt på venteliste. De vil da ikke få tilbud om plass uten at det er 
endringer i barnehagene (noen som flytter eller lignende). 
 
Alternativ 2. Det opprettes en hel avdeling på Grimsby. Da vil barnehagen fra høsten av – slik 
det ser ut nå – ha ledig kapasitet til 12 barn over 3 år eller 6 barn under 3 år.  
 
Alternativ 3. Det ansettes som alternativ 1 til eksakt antall barn, men av dette ansettes det en 
hel pedagogisk leder, slik at barnegruppen kan utvides ved behov innenfor lovens krav om 
pedagogtetthet. Rådmannen gis fullmakt til å ansette assistenter/fagarbeidere utover i året 
etter behov etter hver som søkere melder seg. På den måten kan venteliste unngås uten at det 
drives med ledig kapasitet.  
 
Økonomiske konsekvenser for utvidelse på Grimsby: 
 

Alternativ 1 
Økt pedagogressurs  0,73 stilling  lønn inkl sos. utg. kr  367 000,- 
Økt assistentressurs  1,12 stilling  lønn inkl sos. utg. kr  405 000,- 
Totalt          kr. 772 000,- 
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          ========= 
Det kan beregnes en inntektsøkning på ca 167 000 (økt foreldrebetaling) minus ev. 
søskenmoderasjon 
 

 
Alternativ 2 
Økt pedagogressurs  1,40 stilling  lønn inkl.sos. utg kr    704 000,- 
Økt assistentressurs  2,45 stilling  lønn inkl sos. utg kr    880 000,-
Totalt          kr.1 584 000,- 
          ========== 
Foreldrebetaling er det vanskelig å anslå, kr 27 000 per plass/år (minus ev søskenmoderasjon) 
 
           
Alternativ 3 
Økt pedagogressurs  1,40 stilling  lønn inkl. sos. utg kr  704 000,- 
Økt assistentressurs  0,45 stilling  lønn inkl. sos. utg  kr  163 000,-
Totalt          kr. 867 000 
          ========= 
I tillegg får rådmannen fullmakt til å ansette assistentressurs i inntil 1,55 stilling, 
(inntil kr. 562 000,-). Foreldrebetaling er det vanskelig å anslå, kr. 27 000 per plass/år (minus 
ev søskenmoderasjon) 
 
Alle utregninger gjelder for helt år. 
 
 

Økonomiske konsekvenser forslagene om bemanning og kompetanse NOU 2012:1: 
 

I omtalte k.sak 24/12 ble administrasjonen også anmodet om å utrede hvilke økonomiske 
konsekvenser forslagene om bemanning og kompetanse NOU 2012:1 – Til barnas beste, kan 
få for Marker kommune. 
 
NOU 2012:1 er ute på høring. Det tas sikte på at loven som helhet vil trå i kraft fra 
01.01.2013. Grunnbemanningen (voksentettheten totalt) foreslås ikke økt fra dagens normer, 
men det skal være en større andel pedagoger og fagarbeidere. De foreslåtte paragrafene om 
bemanning sies at skal gradvis opptrappes fram til 2020. Det er uvisst i hvilken takt dette vil 
skje. Kravene om pedagogisk bemanning er store, og det er fra før stor mangel på førskole-
lærere i Norge, slik at disse må utdannes først. Fagarbeidere er også en forholdsvis ny yrkes-
gruppe, det kreves også rekruttering til denne. 
 
Hvis vi tar utgangspunkt i høstens søkertall og bemanningsbehov ved Grimsby barnehage, 
kan vi få en viss pekepinn på økte kostnader.  
 

Bemanning på Grimsby høst 2012 (minimum, beregner ut fra 60 barnehageplasser omregnet 
til over 3 år): 
Pedagog – 3,33 stillinger -    kr.  1 675 000 inkl. sos. utgifter 
Assistent – 6,67 stillinger   kr.  2 413 000 inkl. sos. utgifter
Totalt      kr. 4 088 000 inkl. sos. utgifter 
       ==================== 
Tilsvarende i 2020: 
Pedagog – 5 stillinger    kr.  2 516 000 inkl. sos. utgifter 
Assistent – 2,5 stillinger   kr.    905 000 inkl. sos. utgifter 
Fagarbeider – 2,5 stillinger   kr.     950 000 inkl. sos. utgifter 
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Totalt      kr. 4 371 000 inkl. sos. utgifter 
       ==================== 
Differanse: 283 000,- som da ville bli den direkte årlige økonomiske konsekvensen. I tillegg 
kommer utslaget dette vil gi for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Med utgangs-
punkt i utregningen over vil de på årsbasis utgjør ca kr 500.000. Det vil si samlet for den 
kommunale og tilskudd til de ikke-kommunale på kr 783.000.     
 
Vurdering: 
 

Grimsby barnehage må utvide fra høsten 2012 for å kunne tilby plass til de som ønsker det. 
Av de tre alternativene som skisseres foran mener rådmannen at alternativ 3 er det som 
fremstår som det beste. Grimsby bemannes da opp etter eksakt antall barn, men av dette 
ansettes det en hel pedagogisk leder, slik at barnegruppen kan utvides ved behov innenfor 
lovens krav om pedagogtetthet. Rådmannen må da gis fullmakt til å ansette assistenter/ 
fagarbeidere utover i året etter behov etter hvert som søkere melder seg. På den måten kan 
venteliste unngås uten at det drives med ledig kapasitet. På årsbasis vil dette alternativet koste 
kommunen ca kr 867.000 med fratrekk av økt foreldrebetaling for flere barn, mens det for 
høsten 2012 vil koste ca kr 360.000 med fratrekk på kr 100.000 for foreldrebetaling, dvs. en 
netto merutgift på ca. kr 260.000. Avhengig av antall barn og behov for utvidelse kan dette 
øke med inntil kr 562.000 med fratrekk for foreldrebetaling – jfr. eventuelt behov for 
ytterligere økte assistensressurser. 
 
Økte utgifter Grimsby vil normalt slå ut også på tilskuddet til de ikke-kommunale 
barnehagene, men dette vil avhenge av hvor mange nye barn som til slutt tilbys plass og som 
takker ja. Dersom vi tar utgangspunkt i 7 barn uten ekstra assistentressurs utover det som 
ligger i alternativet, vil dette nær balansere med vedtatte satser – dvs. det vil ikke slå vesentlig 
ut i samlet overføring til de ikke-kommunale barnehagene. Færre enn 7 vil slå ut med økt 
tilskudd til de ikke-kommunale og flere enn 7 vil slå ut med mindre tilskudd. Eventuelt 
ytterligere økte assistensressurser vil som utgangspunkt gi økt tilskudd til de ikke-
kommunale, men dette vil igjen avhenge av antall barn. Den endelige fasiten på hvordan dette 
vil slå ut vil vi i praksis ikke vite før regnskapet foreligger og de endelige tallene for barn 
fordelt på store og små foreligger for alle barnehagene. 
 
For vider drøfting angående det samla barnehagetilbudet i kommunen foreslår rådmann at det 
nedsettes et utvalg som vurderer dette videre og legger fram konklusjonen for utvalg og 
kommunestyret. 
 

    
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  131 G00 &13 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  02.05.2012 
Saksmappe:  12/219 
 

 

 

Handlingsprogram 2012-2015 - Regional plan for folkehelse i 
Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
38/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram, 2012 -  2015- Regional plan for folkehelse i Østfold, 
vedtas. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram, 2012- 2015- Regional plan for folkehelse i Østfold, 
vedtas. 
 
 
Sammendrag: 
Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-15/2024 ble vedtatt av fylkestinget i september 
2011. Videre er det utarbeidet handlingsprogram for gjennomføring av planen, som 
kommunen skal gi sin høringsuttalelse til. 
I høringen bes det om tilbakemelding på det samlede handlingsprogrammet, men også spesielt 
på enkelte problemstillinger. 
 Høringsfristen er 4.5.12, og administrativt forslag til høring blir sendt til Østfold 
fylkeskommune, med ettersending av vedtak og ev. tillegg og endringer etter politisk 
behandling. 
 
Bakgrunn: 
Utdrag fra høringsbrev: ” 
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” 
 
 
 
 
Vurdering: 
Høringsuttalelse fra Marker kommune: 
 
Forankring: 
Det framkommer gode og konkrete tiltak i handlingsprogrammet som kan skape forståelse for 
prinsippet om helse i alt vi gjør. Tiltakene er mest innenfor helse og fysisk aktivitet, skole og 
kultur. Det bør også i fylkets egne planer framkomme viktighet av å tenke folkehelse også 
innenfor sektorer som samferdsel og miljø. Folkehelse må påses kommer fram i alle planer 
som blir utarbeidet både i fylkeskommunen og i kommunen. 
 
Deltakelse: 
For Marker kommunes del er det mange av tiltakene fra fylkeskommunens side som er 
interessante og delta i. Spesielt nevnes: Forebygging av rusmisbruk, psykiske plager og 
kriminalitet, aktiv på dagtid, arbeide for å få flere til å fullføre og bestå videregående 
opplæring, overvekt og fysisk aktivitet, sosial ulikhet i helse- barnefattigdom og levekår for 
utsatte grupper.  
 
Helseovervåking: 
Da kommunen har et ansvar for å ha en oversikt over kommunens helseutfordringer, er det 
svært avgjørende at fylkeskommunen kan gi disse tjenester gjennom statistikkbearbeiding og 
undersøkelser i befolkningen. Her må også fylkeskommunen samordne de sentrale profiler og 
statistikker som kommer gjennom for eksempel folkehelsa. Det er viktig at det kan utarbeides 
et verktøy som kan være lett tilgjengelig og forståelig for kommunens planlegging og 
ressursutnytting. Kommunene har mottatt folkehelsemidler fra fylkeskommunen i flere år. 
Disse har vært viktige for Marker kommune for å iverksette folkehelsetiltak. Samtidig ses det 
som viktig at helseovervåkingen ikke må gjøres alene av den enkelte kommune, men 
samordnes fra fylkeskommunen eller annen instans. Det ses som aktuelt å kunne omprioritere 
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tilskuddet på kr. 100.000 hvert år til kommunen, til å bedre fylkeskommunens tilbud om 
helseovervåking. 
 
Konklusjon: 
Høringsuttalelse til Handlingsprogram, 2012- 2015- Regional plan for folkehelse i Østfold, 
vedtas. 
 
Vedlegg: 
Høringsutkast til handlingsprogram 2012-2015. 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  23.04.2012 
Saksmappe:  12/278 
 

 

 

Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser- Eidsberg/Marker  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 08.05.2012 
36/12 Formannskapet 10.05.2012 
39/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 

6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 10.05.2012 
 
Formannskapets behandling 10.05.2012 : 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Øyeblikkelig hjelp døgnsenger legges midlertidig til Edwin Ruud omsorgssenter i 
Eidsberg 

2. Kapasitet ved Edwin Ruud frigjøres ved midlertidig overføring av sengeplasser til 
Marker kommune. 

3. Prosjektet bistår Marker og Eidsberg kommuner med å finne en hensiktsmessig 
løsning. 

4. Styret for Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS vil foreslå hvordan ev. 
merkostnader skal finansieres. 

5. Søknad om midler kan sendes 01.07.12 med forbehold om politisk avklaring i 
kommunene. 
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6. Ved stor pågang om korttids/avlastningsplasser i Marker kommune kan vi benytte 2-
sengsrom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 

 
Sammendrag: 
Øyeblikkelig hjelp døgnfunksjon vil være pålagt i alle kommuner fra 01.01.16. Det er i 
statsbudsjettet åpnet for at kommunene og foretakene kan søke om midler for å finansiere 
tjenesten allerede i 2012. Saken ble diskutert i styringsgruppemøte den 16.03.12. Det ble 
enighet om at Eidsberg og Marker skulle legge til rette for at prosjektet ved Åsmund 
Kobbervik allerede i 2012 kunne søke midler om etablering av Øyeblikkelig Hjelp 
Døgnsenger i Indre Østfold. 
Søknad om korttids- og avlastningsplasser varierer veldig. For å sikre at alle som har behov 
for hjelp får det, ser vi det nødvendig å åpne for 2-sengs rom i perioder.  
 
Bakgrunn: 
Øyeblikkelig Hjelp Døgnfunksjon vil være en krevende øvelse for alle landets kommuner og 
sykehus, og det vil være fordel om vi får innvilget søknaden på et tidlig tidspunkt slik at vi får 
gjort oss noen erfaringer før ordningen er pålagt – fra 01.01.16. 
 
Vurdering: 
Det er imidlertid viktig å understreke at bare fjerdedelen av landets søknader vil innvilges fra 
2012. Den neste fjerdedelen kommer inn under ordningen i løpet av 2013. I 2014 vil to 
fjerdedeler av landets ØHD- tilbud være etablert. Siste rest kommer i 2015.  
 
 
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune legger til rette for at prosjektet kan søke midler om Øyeblikkelig Hjelp 
Døgnsenger allerede 01.07.12. Ved stor pågang av plasser, kan vi bruke korttidsavdelingen 
som 2- sengs rom. Bemanningen oppjusteres tilsvarende. 
 
 
 

   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  PLID E18 
RIKSGRENSEN-ØRJE 
Saksbehandler: Eva Karina Johansen 
Riiser 
Dato:  02.05.2012 
Saksmappe:  11/572 
 

 

 

E18 Riksgrensen Ørje - Forslag til planprogram utarbeidet av 
Statens vegvesen  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/12 Plan- og miljøutvalget 08.05.2012 
40/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen foreslår at Planprogram for E18 Riksgrensen-Ørje vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 08.05.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen foreslår at Planprogram for E18 Riksgrensen-Ørje vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
 
Saksopplysninger: 
Multiconsult AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen region Øst utarbeidet planprogram for 
reguleringsplan med konsekvensutredning for E18 Riksgrensen – Ørje.  
 
Plan- og bygningslovens § 12-9 sier noe om behandling av planprogram for planer med 
vesentlige virkninger. 
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides 
planprogram etter reglene i § 4-1.[...]  
[...]Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 
myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens regler.  
 
Planprogrammet skal legge føringer for arbeidet med reguleringsplanen med 
konsekvensutredningen.  
 
Forslag til planprogram lå ute til høring i perioden 06.02.12 til 20.03.12. Det kom inn åtte 
merknader i den forbindelse. Teksten i planprogrammet som er skrevet med rødt er tatt inn 
etter høringsperioden. Tekst som er fjernet er vist med gjennomstreking. 
 
Tiltaket omfatter ny E18 mellom Riksgrensen og kanalen i Ørje. Strekningen er ca 6,7 km 
(målt etter dagens veg). Vegstrekningen vil for vestgående trafikk være trafikantenes første 



   
 

møte med landet, og planarbeidet vil ha fokus på at strekningen skal gi et hyggelig møte med 
landet, og har planlagt en bro med arbeidstittel Norgesporten.  
 
Tiltaket omfatter; 

• Ny E18 med kryss og tilførselsveger 
• Parallell veg, inkl. nedklassifisering av dagens veg 
• Lokalvegnett 
• Gang- og sykkelvegnett 
• Rasteplass 
• Vektstasjon 
• Mulige kollektivtrafikkanlegg med personbilparkering 

 
 
 
Det er et stort behov for ny trasé på E18 fra Riksgrensen til Ørje. Dette på grunn av lav 
vegstandard i forhold til dagens vegnormaler og trafikkbilde, dårlig trafikksikkerhet og tidvise 
problemer med trafikkavviklingen.  
 
Hovedmålet for utbyggingen av E18 er å lage en hovedveg gjennom Østfold som har god 
kapasitet, er trafikksikker og gir god kjørekomfort. Det er i tillegg et ønske om å bygge en veg 
som ligger godt i landskapet og har en vesentlig høyere estetisk standard enn det gamle 
anlegget.  
 
Gjennomfartstrafikken er prioritert. Ørje er det eneste stedet langs E18 mellom Riksgrensen 
og Vinterbro hvor en ikke får et klart skille mellom gjennomfartstrafikk på hovedvegnettet og 
lokaltrafikken. Mål for dette arbeidet er at denne konflikten reduseres til et minimum, eller 
fjernes helt.  
 
Planarbeidet startet med kartlegging og registreringer i en plankorridor skissert rundt tre 
alternative vegtraseer mellom grensen og Ørje i samsvar med forslaget til planprogram.  
Samtidig med dette ble det arrangert åpent folkemøte på Ørje, det ble avholdt en idedugnad i 
Marker kommune med deltakere fra vegvesenet, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen 
og konsulenten. Det har også vært avholdt eget møte med berørte grunneiere.  
 
Gjennom en silingsprosess har ett alternativ til trasé utpekt seg. Det har derfor vært ønskelig å 
endre planprosessen slik at en går direkte til en reguleringsplan med konsekvensutredning for 
hele strekningen mellom Riksgrensen og kanalen i Ørje sentrum. Planprogrammet er justert i 
samsvar med dette, og inneholder en gjennomgang av denne silingsprosessen, og de faglige 
vurderingene som ligger til grunn. 
Vurdering: 
Det har hele veien vært en god dialog mellom Statens vegvesen, Multiconsult og Marker 
kommune, samt medvirkning gjennom en ekstern samarbeidsgruppe. Planprogrammet er 
således i tråd med hva Marker kommune ønsker å belyse i en utbygging av ny E18-trasé fra 
Ørje til riksgrensen.  
 
Konklusjon: 
Kommunen har hatt en god dialog med de som har utarbeidet planprogrammet fra starten, og 
rådmannen foreslår at planprogrammet blir vedtatt slik det foreligger.  

   
 



   
 

 
 
Vedlegg: 
Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for E18 Riksgrensen – Ørje 
Vedlegg til planprogram, kart 
 
 

   
 



   
 

 
MARKER KOMMUNE Arkiv:  F47 &14 

    

Saksbehandler: Bjørg Olsson  Dato:  07.03.2012 
Saksmappe:  09/628-12 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av 
barnevernstjenester"  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 27.03.2012 
41/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling:  
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
 
Bakgrunn: 
Oppfølging av rapport om ”Tildeling av barneverntjenester” i Marker kommune som følge av 
vedtak 09/17 i kontrollutvalget og vedtak 4/10 i kommunestyret. 
Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ” Tildeling av 
barneverntjenester” 
 
Vurdering: 
Det kommer fram i konklusjon i oppfølging av rapporten at alle 6 vedtatte anbefalinger fra 
revisjon anses som fulgt. Revisor vil særlig fremheve den oversiktlige internkontrollmappen 
som barneverntjenesten har utarbeidet. Den gir etter revisors oppfatning, gode retningslinjer 
for barnevernets utførelse av sine oppgaver 
 
Konklusjon: 
Det innstilles på at Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester 
i Marker kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
Vedlegg: 
Oppfølging av rapport om ” Tildeling av barneverntjenester”. 
 
 

   
 



   
 

 
MARKER KOMMUNE Arkiv:  210 &40 

    

Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad  
Dato:  23.03.2012 
Saksmappe:  11/524-5 

 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av politiske vedtak"  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/12 Formannskapsmøte 29.03.2012 
42/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Oppfølging av politiske vedtak”, fra Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat,  datert 02.03.2012, tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Oppfølging av politiske vedtak”, fra Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat,  datert 02.03.2012, tas til etterretning. 
 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport ”Oppfølging av politiske vedtak” i 
møte  1. mars 2012.  Det ble fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten.  I 
tillegg vil utvalget forsterke anbefaling nr. 1 ”Vedtak bør formuleres slik at de kan 
lese og forstå uten saksutredningen for ettertiden. 

2. Kontrollutvalget peker på at et nytt punkt i økonomireglementet med innslagspunkt 
for politisk behandling av prosjektregnskap på 5 mill. vil gi dårligere muligheter for  
politiske utvalg, samt kontrollutvalget, til å føre kontroll 

3. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og rapporten 
oversendes kommunestyret til videre behandling. 

4. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter rapporten er 
ferdigbehandlet i kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Oppfølging av politiske vedtak” i 
Marker kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen viser til vedlagte rapport og vil anbefale at kommunestyret tar rapporten til 
etterretning. 

   
 



   
 

 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport ”Oppfølging av politiske vedtak” Marker kommune. 
 
 
 

   
 



   
 

 
MARKER KOMMUNE Arkiv:  614 

    

Saksbehandler: Bjørg Olsson  Dato:  14.02.2012 
Saksmappe:  11/729-9 

 
 
Prøveordning for bruk av Østfoldbadet  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 28.02.2012 
28/12 Formannskapsmøte 29.03.2012 
43/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Uten innstilling.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets behandling. 
Utvalget gikk enstemmig inn for å innstille alternativ 1 til kommunestyret. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Alternativ 1: 
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den enkelte 
ordner sin egen transport. 
 
 
Behandling i formannskapet: 
Tillegg fra rådmann:  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost 1120-5110-300 og dekkes av 
disposisjonsfondet.  
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling  med rådmannens tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den enkelte 
ordner sin egen transport.  Beløpet utgiftsføres på budsjettpost 1120-5110-300 og dekkes av 
disposisjonsfondet.  
 
 
 
Bakgrunn: 
 
Det ble i Kommunestyret av 13.12.11 vedtatt at ekstra oppvarmet vann i bassenget på Marker 
svømmehall, skulle avvikles. Det ble i budsjettet beregnet en innsparing på kr. 30.000 på 
dette. 
Representanten Nora Rakkestad (SP)  fremmet følgende  tilleggsforlag som ble vedtatt: 
”Rådmannen gis i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe med 2 politikere fra Oppvekst- og 
omsorgsutvalget og 1 fra administrasjonen. 
Denne arbeidsgruppa skal komme med forslag til en prøveordning 

   
 



   
 

 (tidsbegrensent)  som kan gjøre det enkelt og rimelig for kronikere å komme seg til 
Østfoldbadet. 
 
Forslaget behandles deretter i Oppvekst- og omsorgsutvalget.  Formannskapet gis fullmakt til 
å sette dette i gang som et prøveprosjekt, hvor kostnadene dekkes av innsparte midler fra 
driften av badet -  Marker Folkebad.” 
 
Arbeidsgruppen ble utnevnt i utvalget for oppvekst og omsorg 31.1.12 med følgende 
deltagere: May Britt Heed (AP) Olaug Falkenberg (SP) og Bjørg Olsson fra administrasjon. 
 
 
Vurdering: 
Det er beregnet at det i de 26 ukene i året det er ekstra oppvarmet vann, er det 3-4 voksne 
personer i bassenget uten de som er der sammen med barn. 
Arbeidsgruppen har kommet fram til 3 alternative løsninger for innbyggere i Marker til å 
benytte seg av Østfoldbadet som et alternativ til ekstra oppvarmet basseng i Marker. 
Det ene alternativet er et rimeligere alternativ for kronikere å komme seg til Østfoldbadet. Det 
andre alternativet er et enklere alternativ, mens det tredje er en kombinasjonsløsning. 
 
Målgruppen skal være kronikere med en raumatisk diagnose. De må ha en anbefaling om 
trening i varmtvannsbasseng fra fastlege, reumatolog eller fysioterapeut . Anbefalingen skal 
være gyldig ut året, som er å anse som prøveperioden på prosjektet. 
Det vil bli annonsert på hjemmesiden til Marker kommune, og satt inn en annonse ved 
oppstart. 
Arbeidsgruppen velger å finne løsninger på lørdager, dagen det tidligere har vært oppvarmet 
basseng i Marker. 
Østfoldbadet har åpent oppvarmet basseng i alle deres åpningstider, men bortleid til grupper 
enkelte tider. Lørdager er det ledig fra 10.30 for alle som ønsker det. Pris er kr. 140.- /person 
og kr. 120.-/ honnørbillett. Det er kr. 95.-/75.- mer enn billett på Marker svømmehall til kr. 
45.-. 
 
Transport til Askim kan løses ved at den enkelte kjører bil selv eller velger å ta buss. Det er 
satt opp bestillingsrute mellom Ørje –Mysen hver lørdag kl. 10.10. Denne korresponderer 
med buss til Askim. Billettpris kr. 40.-/vei, honnør kr. 20.-/vei. 
 
Alternativene som er utarbeidet vil koste ca kr. 15.000.- /år, avhengig av det samme 
brukerantallet som har vært i Marker svømmehall. 
 
Innsparte midler ved stenging av oppvarmet bad kr 30.000,-. ble trekt inn og satt på disp. 
fondet.  Det er derfor rimelig at ekstrakostnadene her kr 10.000 – 15.000  dekkes av 
disposisjonsfondet.  
 
 
Konklusjon: 

• Alternativ 1.  
Marker kommune dekker billetten til Østfoldbadet inntil 26 ganger ut prøveåret. Den 
enkelte ordner sin egen transport.  
• Alternativ 2. 

   
 



   
 

Marker kommune organiserer gruppereiser med minimum 2 deltagere som tar 
bestillingsruten fra Ørje og får gratis taxi fra Mysen til Askim, inntil 10 g/år. De betaler 
badebilletten selv.  
• Alternativ 3. 
Delt løsning med dekning av enkeltbilletter inntil 13 ganger/år som i alt 1, og organisering 
av gruppereiser 5 ganger/år som i alt. 2. 
 

 
 
 

   
 



   
 

 
MARKER KOMMUNE Arkiv:  

    

Saksbehandler:   Saksmappe:   

 
 
Eventuell spørretime 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


Politikk/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 34,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 12,6 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 2,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 32,2 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 13,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 42,5 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 43,5 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 12,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,6 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 33,6 % forbruk. Det vil si under ”vektet” forbruk for perioden som er 36,8 %. Målt i 
kroner vil det si en foreløpig innsparing på ca 0,1 mill. kroner. 
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12): 
Viser 49,9 %. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,3 mill. kroner mer enn forutsatt i 
perioden. I all hovedsak er dette utgifter påløpt til IKT Grenseregionen og da spesielt til 
lisenser og dels også konsulenttjenester. Dette er utgifter som for en stor del forfaller tidlig på 
året og som følgelig gir en høy forbruksprosent i 1. tertial, men som vi ikke vil få tilsvarende i 
2.tertial.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13): 
 


Viser 40,7 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,1 mill. kroner mer enn 
forutsatt i perioden. Dette skyldes i hovedsak overføringer til Innovi as som er utgiftsført 
tidligere enn forutsatt i periodiseringen. Det forventes derfor ingen avvik for neste tertial. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 45,2 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 1,3 mill. kroner mer enn 
forutsatt i perioden. Dette er store tall, men forklares ved at overføring til kirkene ligger en 
termin i forkant i forhold til periodiseringen – hvilket utgjør 0,7 mill. kroner. Videre er 
overføring til de ikke-kommunale barnehagene i forkant av periodiseringen med ca 0,6 mill. 
kroner. Hvorvidt budsjettert overføring til de ikke-kommunale barnehagene er tilstrekkelig, 
vil være usikkert inntil telling av barn i september er foretatt og avregning for 2011 er foretatt 
(jfr. vedtatte retningslinjer for likeverdig behandling). Men ut fra tellingen foretatt 15.mars (2 


 







 


av 3 tellinger for året), kan det synes som om antall barn og da spesielt små barn stadig øker – 
hvilket øker det kommunale tilskuddet. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 0,0 % forbruk. Ingen bevegelser i perioden. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 42,1 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er marginalt høyere inntekter enn for 
samme periode i fjor. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 20,2 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er marginalt høyere refusjoner enn for 
samme periode i fjor. 
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ingen budsjetterte overføringer. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ingen budsjetterte finansinntekter. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Så langt meldes ikke om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene innen sentral-
administrasjonen med unntak av at tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene kan bli 
høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett, dette vil likevel ikke kunne være klart før ved 
neste tertialrapportering. 
 
 
4 . Viktige hendinger 
Det meldes ikke om spesielle hendinger 1.tertial som har følger for driften av sentral-
administrasjonen utover kommentaren over mht. de ikke-kommunale barnehagene. 
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
I gjeldende kommuneplanen er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.  
 


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt samarbeid 


 


Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus 
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6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen i 
denne perioden.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjon-
en i denne perioden. Siste gjennomførte undersøkelse ble gjennomført i 2011.  
 
 Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak tidligere utbetalinger enn periodisert og antas 
derfor ikke å få betydning for årsresultatet. 
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Sentraladministrasjonen er i god rute i forhold til både økonomi, oppgaver og måloppnåelse. 
Det meldes derfor ikke om noen vesentlige avvik i driften etter 1.tertial utover ovennevnte. 
 
 
8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
 


Skatteinngangen for perioden januar – april 2012 viser samlet 17,7 mill. kroner - dvs. ca 
29,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,3 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 59,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 1,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i periodisert budsjett. Sammenlignet med andre 
kommuner viser oversikter fra KS at skatteinngangen pr innbygger til Marker kommune 
ligger på ca 70,0 % - hvilket er lavest i Østfold. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som 
er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget. 
 


70,0 %


80,0 %


90,0 %


100,0 %


110,0 %


Skatt og skatteutjevning hittil i år for Østfoldkommunene - pst av landsgjennomsnittet skatt 
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Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 36,7 
mill. kroner – dvs. ca 36,2 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 37,4 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
Kommunestyret vedtok reglement for finansforvaltningen i Marker kommune 22.juni 2010 i 
k.sak 38/10. Reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av 
kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt 
for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på mht 
finansforvaltningen. Det ikke er tatt opp nye investeringslån i dette tertialet og det er heller 
ikke fortatt noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank. Budsjettert låneopptak til 
investeringer for 2012 på 6,8 mill. kroner planlegges tatt opp i mai/juni. 
 
 1. 1.2012 
 kr % 
Innskudd hovedbankforbindelse  21.349.211 100
Innskudd i andre banker 0 0
Samlet kortsiktig likviditet 21.349.211 100
 
Lån med pt rente 81.635.510 56
Lån med NIBOR basert rente 3.776.964 3
Lån med fast rente 60.279.560 41
Samlet langsiktig gjeld 145.692.034 100
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


GRUNNSKOLE 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 40,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 33,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 35,5mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 12,5 mill. kroner. Dette tilsvarer 35,3 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 31,8 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 12,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,4 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 36,8 % forbruk. 
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 27,1 % forbruk.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 54,5 % forbruk. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter til voksenopplæring. Dette er 
utgifter som blir dekket av statlige overføringer. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 38,5 %  av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 49,3 % av budsjettert inngang for hele året.  
 


 







 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
  
3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Vi har fått flere elever som er bosatt i andre kommuner med enkeltvedtak på spesialunder-
visning. Disse elevene er Marker kommune økonomisk ansvarlige for.  
 
Innføringen av valgfag på ungdomstrinnet får en høyere utgift enn beregnet, da vi allerede fra 
høsten 2012 må utvide skoletida for 8. trinn med 30 minutter.   
 
Med bakgrunn i at skolen ser utfordringer i forhold til kompetansekrav for lærere som skal 
undervise i ungdomsskolen, har en lærer søkt videreutdanning neste skoleår. Dette finansieres 
delvis gjennom statlige overføringer, delvis av arbeidsgiver og delvis ved egeninnsats. Dette 
er forhold som er varslet i regnskapssamtaler med rådmannen, men de er ikke tatt hensyn til i 
budsjettforutsetningene.   
 
NyGIV-lærer og en styrking av lærertettheten de første fire skoleårene vil først gjelde fra 
høsten 2012. Dette er tatt inn i budsjettet jevnt fordelt på hele året og vil kunne føre til et 
merforbruk. En konsekvens av at andre utgifter ikke er tatt inn i konsekvensjusterte rammer 
for 2012, kan da bli en reduksjon i forhold til disse to tiltakene.  
 
 
4 . Viktige hendinger 
I forbindelse med skolens rolle inn i MOT har vi for første gang valgt ut fire 9.trinnselever til 
å være ungdom med MOT. Disse elevene har fått to dagers skolering, og de har gjennomført 
MOT-besøk på 7. trinn.  
 
Lokal kulturplan på 9. trinn var i år teateroppsettingen ”Olsenbanden jr. på rocker`n”. Det var 
to strålende forestillinger med fullsatt sal på Rådhuset.  Alle elever på 9. trinn deltok. 
Elever på 7. trinn har gjennomført nysgjerrigperprosjekt. Elever på 3., 7. og 8. trinn har 
gjennomført prosjekter i regi av Ungt entreprenørskap. 
  
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Et partsammensatt utvalg har utarbeidet en overordnet målsetting for skolen i Marker som ble 
vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Målene er kort formulert slik: 
Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er  


Læring    –    trygghet    –    trivsel 
 


Dette skal elevene oppleve gjennom 
• fokus på grunnleggende ferdigheter 
• et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring 
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• godt kvalifiserte lærere 
• rettferdige lærere 


 







 


• trygghet og trivsel i skolehverdagen 
 
I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser for øvrig til kommunens plan for skoleutvikling 
på Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010), 
og tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011. 
 
 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Skolen har denne våren gjennomført foreldreundersøkelsen. 435 foresatte var invitert til 
undersøkelsen og 127 svarte, dvs. en svarprosent på 29,20. Dette er lavt, og en kan spørre seg 
om hvor relevante svarene da er. De som har svart er i hovedsak svært fornøyde eller noe 
fornøyde i forhold til det som det spørres om. Mest fornøyde er de foresatte når det gjelder 
informasjon om deres barns utvikling, med utviklingssamtalen og med SFO. Noen foresatte 
savner veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegangen, og noen 
få er ikke fornøyde med hvordan skolen håndterer mobbing av elever. Vi følger opp 
resultatene i samarbeid med FAU. 
 
Skolen har denne våren gjennomført elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Elevene på 7. trinn 
svarer at de trives svært godt eller godt på skolen, og de aller fleste oppgir at de trives godt 
sammen med lærerne sine. De fleste er interessert i å lære på skolen, 80 % sier de liker 
skolearbeidet godt eller svært godt og 90 % prioriterer skolearbeidet. I forhold til vurdering og 
veiledning gir elevene uttrykk for at tilbakemelding fra lærerne er viktig for at de skal bli 
bedre i fagene. Fortsatt fokus på dette satsingsområde er viktig. Alle oppgir at de får god hjelp 
og støtte fra læreren i alle eller i mange fag. 96 % av elevene oppgir at de aldri (84 %) eller en 
sjelden gang (12 %) er blitt mobbet. 
 
Elevene på 10.trinn trives jevnt over godt på skolen. 85 % svarer at de trives svært godt eller 
godt på skolen. Ca 70 % sier at de er interessert i lære på skolen, og elevene oppgir også at de 
gjør lekser og får nok utfordringer i skolehverdagen. Det er fortsatt de praktiske fagene 
elevene liker best, slik som kroppsøving, kunst og håndverk og Mat og helse. På spørsmål om 
arbeidsmiljø, viser undersøkelsen av 16,3 % at de er blitt mobbet en sjelden gang. 75,5 % har 
aldri opplevd å bli mobbet.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i denne perioden. Neste medarbeider-
undersøkelse er planlagt til våren 2013. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med nesten 
alle ansatte denne våren, og de som står igjen gjennomføres med det første. 
 
Sykefraværet 1.kvartal fordeler seg med 0 % (1,3 %) på administrasjon, 9,5 % (9,6 %) på 
grunnskole og 26,5 % (8,6 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 4. kvartal 2011. Høyt 
sykefravær på SFO skyldes langtidsfravær, og at arbeidstakere med graderte sykmeldinger og 
som arbeider både på SFO og skole, ofte ønsker å være sykmeldt i SFO-delen. Det er verdt å 
legge til at ingen oppgir forhold ved arbeidsplassen som årsak til sykefraværet.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
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Iflg. tallene under pkt. 2 har skolen et netto avvik på -2,8 %. Det er verdt å merke seg at 
statlige overføringer på voksenopplæring ennå ikke er bokført, og at sykelønnsrefusjon ofte 


 







 


kommer inn seinere enn utgiften til vikar. Det er i denne sammenheng også viktig å merke seg 
endringer i budsjettforutsetninger som er beskrevet i pkt.3.  
 
 
7 . Virksomhetsleders sluttkommentar 
Skolens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god for elevene. Av utfordringer i denne 
forbindelse nevnes hvordan vi kan rekruttere og beholde lærere med den kompetansen skolen 
trenger. 
 
Virksomhetsleder har store forhåpninger om at tidlig innsats på sikt vil kunne gi bedre 
læringsresultater for elevene og at behovet for spesialundervisning kan reduseres i løpet av 
skoletida. I en overgangsperiode er det en utfordring å kunne gi elevene god oppfølging tidlig 
i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for god tilrettelegging videre i 
skoleløpet, og det vil i denne perioden koste ekstra lærerressurser. 
 
Vi ser også utfordringer i det fysiske skolemiljøet med skolebygninger som ikke er tilpasset 
Kunnskapsløftets intensjoner i forhold til mer fleksible gruppestørrelser og arbeidsmåter.  I 
tillegg har vi utfordringer i forhold til fysisk arbeidsmiljø, inneklima og generelt manglende 
vedlikehold over lang tid. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,5 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,2 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,6 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på i underkant av 1,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 38,4 % 
av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 32,6 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt i underkant av 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 38,9 % forbruk. Dette er noe i overkant av vektet forbruk som er 36,8 %.  
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 16,5 % forbruk. Vi venter på at avtalen til kjøp av kopimaskiner er i havn, derfor ett til 
nå lavt forbruk.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 35,4 % av budsjettert inngang for hele året. Foreldrebetalingen er mindre enn 
budsjettert. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 16,1 % av budsjettert inngang for hele året. Mindre sykemeldingsrefusjon enn 
budsjettert.  
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 
 


 







 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Vi ser at høsten 2012 får vi mange flere barn enn forventet inn i barnehagen. Da sender vi 6 til 
skolen, 2 slutter og vi får 20 nye barn inn. Ettersom kommunene skal ha full barnehage-
dekning, utvides det med en halv avdeling på Grimsby. Da må vi ha en pedagogisk leder til 
inn, i tillegg til 1,3 stilling fagarbeider. Det blir en hel pedagogisk lederstilling, for da kan vi 
ta inn flere barn utover høsten. Styrer må også frigjøres fra sine vakter på avdeling, noe som 
utgjør 40 %. Til sammen blir det da 1,4 pedagogisk leder og 1,3 fagarbeider. Dette vil utgjøre 
508’, men tar man bort foreldrebetaling på 200’ blir det da en merutgift på 308’. Dette vil 
dekke KLP, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dette er hva vi tror blir resultatet, ettersom 
ingen er ansatt i stillingene. Vi ser ingen mulighet til å ta dette fra eget budsjett.  
 
 
4 . Viktige hendinger 
Allerede i fjor høst ble det venteliste ved barnehagene i kommunen. Vi hadde ikke anledning 
til å ta inn de som ønsket, men har i på denne siden av nyåret tatt inn noen, fordi barn sluttet. 
Grunnen til at vi ikke kunne ta inn flere barn var fordi vi ikke hadde nok pedagoger i 
barnehagen (jfr. nasjonale normer). Vi hadde pr april 2012, 45 barn i barnehagen.  
 
I den første perioden har også 3 av våre medarbeidere sagt opp sine stillinger ved barnehagen. 
En pedagogisk leder som har fått jobb som spesialpedagog i en nabokommune, mens de to 
andre har valgt å pensjonere seg. Ansettelsesprogressen er godt i gang. 
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Grimsby barnehage: 


- Skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning 
- Har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere 
- Som har god økonomistyring 


 


Vi opplever fornøyde barn og foreldre som har medvirkning i hverdagen. Nærværsstatistikken 
vår viser at vi har friske medarbeidere. Virksomheten kan vise til et godt regnskap. 
 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Foreldrene blir på vårhalvåret tilbudt samtaler, men denne er frivillig for alle utenom for de 
som har skolestartere. Dette fordi de skal i samarbeid med hjemmet gis informasjon om hvert 
barn til skolen. Det skal i 2012 være en brukerundersøkelse, men den er ikke gjennomført i 
første tertial. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Vi har gjennomført medarbeider samtaler på de fleste i 1.tertial. Her kan vi vise til fornøyde 
medarbeidere som trives i sitt arbeid i barnehagen. I har hatt fokus på muskel- og skjelett-
plager i forbindelse med en planleggingsdag. Dette for å forhindre og minske skader og 
slitasje. Vi ser på dette som forebyggende. Det har i perioden ikke vært medarbeiderunder-
søkelse. I perioden hadde vi en nærværsprosent på 97,7 %, noe som er meget høyt sett i 
forhold til forrige rapportering. Vi har for tiden ingen sykemeldte, og viser til at tidligere 
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sykemeldinger ikke var jobbrelatert. Virksomheten har i perioden hatt en inne gjennom IA på 
40 % i tillegg til en lærling i 100 %. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Vi har her et avvik netto på litt under 0,1 mill. Hovedårsaken til dette er at lønnsutgiftene er 
blitt større enn budsjettert. Pga. fulle avdelinger har vi nå bemannet opp til tre hele avdelinger. 
Fremover må vi i det lengste unngå å bruke vikarer, så sant det er forsvarlig. Vi har en person 
i 80 % som spesiell styrking etter enkeltvedtak. 
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
En av våre største utfordring er den lange åpningstiden, 06.00 til 17.00. Vi ser at voksen-
tettheten er best bare 4 timer av den 11 timer lange dagen. I denne perioden skal det også 
avvikles pauser og møter. Vår utfordring blir å ha tilstrekkelig kvalitet 11 timer hver dag. 
Større voksentetthet hadde vært ønskelig.  
 
En annen utfordring vi har er stellemuligheter for bleiebarn. Nede har vi 20 bleiebarn, og bare 
en stelleplass. Vi skifter minst 2 bleier pr. barn pr. dag. Da sier det seg at vi bruker tid til å stå 
i kø og vente. Vi har hatt barnehageansvarlig hos oss for å se etter mulige løsninger. Ingen 
rom eller kroker egner seg til dette med unntak av den gamle dusjen på innsiden av den ene 
avdelingen, men der er det oppholdsrom for vogner.  
 
Vogner er også en utfordring. Mange av barna sover, og inne har vi plass til 5 som sover i 
senger, resten sover i vogner ute. Vi oppbevarer vogner i garderober og som før nevnt på 
innsiden av en avdeling. Det vil si at vi må dra vognene gjennom avdelingen, selv om de er 
gjørmete eller våte. Dette er ingen god løsning for barn eller ansatte. Drømmen er at det 
kommer et tilbygg på nordsiden i forlengelsen av forrige påbygg. Her ønsker vi oss opp-
bevaringsplass for vogner (det er viktig at de står frostfritt og musefritt) og en garderobe hvor 
vi kan spyle møkkete dresser.  
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


FAMILIE OG HELSE 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 15,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 10,5 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 2,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 12,8 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 6,3 mill. kroner. Dette tilsvarer 49,6 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 38,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 4,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1.6 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 41,5 % forbruk. Dette er betydelig høyere en vektet forbruk som er beregnet til 36,8 %. 
Det er i hovedsak lønn til fosterhjem og besøkshjem i barnevernstjenesten som utgjør 
merforbruket. 
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 34,0 % forbruk.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 52,9 % forbruk. Her er det utgifter til interkommunale selskap som er hovedutgiften, 
hvor det er periodiseringen av budsjettet som gir et uriktig bilde. Kjøp av tjenester fra Bufetat 
og sakkyndige og advokater i barnevernstjenesten er også en stor merutgift. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 513,4 % forbruk. Overforbruket er på barnevernstjenesten på overføring til private, som 
det ikke er budsjettert med. Prosentavviket er stort, men merk at det her i utgangspunktet er 
små summer – budsjett på kun kr 16.000. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 0,0 % forbruk. Virksomheten har ingen slike utgifter. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Denne inntekten er knyttet til salg av vaksine 
på helsestasjon, som i hovedsak gjøres på høsten. 


 







 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 16,6 %  av budsjettert inngang for hele året. De statlige refusjonene ligger på fysioterapi 
som ikke kommer før etter 1.halvår. På legekontoret er det i hovedsak avhengig av inntekt på 
turnuslege som kan være noe variabel, og størstedelen kommer inn etter 1. halvår. På 
barnevernstjenesten vil det komme inn kvartalsvis fra Bufetat, mens den store inntekten fra 
Fylkesmannen til styrking av stillinger på barnevernstjenesten først kommer i juni. 
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 0,0 %  av budsjettert inngang for hele året. Her er det gavemidler fra lag og foreninger.  
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Virksomheten har ingen slike inntekter. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett, tilsvarende hva som ble resultatet i fjor. 
Opprinnelig nettobudsjett for barnevernstjenesten er 0,4 mill kroner lavere i 2012 enn for 
2010, samtidig som aktivitetsnivå øker – jfr. dog at dette i hovedsak skyldes budsjetterte 
inntekter for 2012 som ikke lå inne i 2010. Brutto for 2012 viser at budsjettet er ca 0,5 mill. 
kroner høyere enn for 2010. Nye saker i 2012 ligger an til en merutgift på 1,1 mill. kroner. 
Dette er for så vidt i tråd med de økninger i regnskap som har vært de siste år på 
barnevernstjenesten. 
 
Det er gitt styrking av barnevernstjenesten fra Fylkesmannen med 1½ årsverk, som det delvis 
er engasjert personer i. Det er ikke rom innenfor det totale budsjett til familie og helse å 
innhente noe av overforbruket på andre avdelinger. Det er ingen vakanser i stillinger, og alle 
avdelinger trenger de stillinger de har for å gi det tjenestetilbudet innbyggerne har rett på. 
 
 
4. Viktige hendinger 
 


Virksomheten samarbeider stadig innad innen de ulike avdelinger, og utad med andre 
virksomheter, spesielt med fokus på barn og unge. I samarbeid med kultur er det startet 
oppbygging av bruktbutikk. Midler fra folkehelseprogram vil bli brukt til denne etableringen. 
Folkehelsemidler benyttes også til samarbeidsprosjekt med Østfold Idrettsråd, Aktiv på 
dagtid, som er for å få voksne i fysisk aktivitet gjennom Family Sportssenter. Mange har 
benyttet seg av tilbudet. 
 
Barnevernstjenesten har fått midler til 1½ årsverk saksbehandlerstilling og midler til 
videreutdanning for to ansatte innen familieterapi, som skal benyttes i år. Psykisk helse har en 
stilling øremerket barn og unge og familier med psykisk lidelse, som i løpet av et års tid har 
utviklet seg til å bli et svært nyttig tiltak. Denne stillingen jobber tett sammen med andre 
instanser hvor barn og unge oppholder seg. I tillegg er prosjektmidler fra Fylkesmannen til 
rus/psykisk helse satt i gang med prosjektleder som vil utvikle og gjennomføre prosjektet 
sammen med styringsgruppe og arbeidsgruppe ut fra de behov som vil komme fram etter en 
kartlegging. For inneværende år er det søkt om to stillinger til prosjektet. Marker kommune 
har gått inn i samarbeid med flere IØ kommuner og helseforetaket om ACT, som er psykiatri-
tilbud til de som har store utfordringer. Dette er å se som et tiltak i samhandlingsreformens 
regi, og bør dekkes inn av midler som kommunen mottar til slikt.  
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Fra midler i forbindelse med samhandlingsreformen er det utøkt med ½ årsverk ergoterapeut, 
som skal begynne i løpet av høsten. Denne vil være tilknyttet fysioterapitjenesten. 
Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan er startet opp og vil avsluttes i neste tertial. 
Legekontoret har fått i gang 3.fastlegestilling. Det er et behov med mer enn to fastleger i 
forhold til innbyggertallet, samtidig som oppgavene for turnuslege som vi må ha, kan bli noe 
færre og annerledes, og det igjen kan gi noe mindre inntekt til kommunen. 
 
Det er gjennomført en undersøkelse for Østfold gjennom Østfoldhelsa, hvor resultatene 
akkurat har kommet. Resultatene sammen med annen statistikk, er viktig for videre 
planlegging av kommunens tjenestebehov. Kort utdrag fra undersøkelsen viser at høyere 
andel av de med høyere utdanning og som er yrkesaktive, opplever sin helse som svært god, 
mens av de som har grunnskole som høyeste utdanning og/eller ikke er yrkesaktive, opplever 
ikke så mange sin helse som svært god. Da vi vet at vi har mange av innbyggerne innenfor 
den siste kategorien, må det tenkes forebyggende og aktivt i forhold til dette. Det oppfordres 
gjennom pressemeldingen til undersøkelsen, til å tenke på at samhandlingsreformen også skal 
være en reform for de unge, og at det må planlegges for at allerede mens barnet er i mors liv, 
gjøres grep som gir barnet best mulig forutsetninger for å kunne bli en velfungerende 
samfunnsborger i voksen alder. 
 
 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


1. Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, unge og 
familier. 


2. Utvikle virksomhetens målekart. 
3. Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett 
4. Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten. 
5. Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes 


 
 
6. Balansert målstyring 
 


I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik: 
” Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: 
 


Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og 
dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester.” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik: ”Lov pålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere 
som har et behov. Brukerne blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og 
virksomheten utøver en svært effektiv ressursbruk.” 
 
Fokusområde: Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut fra de behov de har etter lover 
og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. Det 
skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført. 
Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
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Fokusområde: Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
 


Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det 
lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de 
lovpålagte tjenester som ytes. Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. Det skal til rette-
legges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for den 
daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. 
 
Fokusområde: Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
 


Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne 
blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en effektiv 
ressursbruk. Det ligger an til et samlet merforbruk på virksomheten på kr. 1.6 mill. ut fra 
periodisert budsjett. Se punkt 3.  
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Samarbeid og samhandling om barn og unge og deres familier, er et satsningsområde for 
virksomhet familie og helse, som skal danne grunnlag for å utvikle trygge og sunne inn-
byggere. Virksomheten består av avdelinger som er faglig kompetente og selvstendige 
enheter, med et lovverk som tilsier at de må gi ytelser ut fra den enkeltes behov. Dette trengs 
det personellmessig kompetanse og ressurser til. At enkelte avdelinger ikke har budsjett som 
dekker opp de behov de har, oppleves som vanskelig både ute i avdelingene og for virksom-
hetsleder. Det blir hele tiden gjort forsøk på å finne løsninger som er gode nok faglig sett opp 
mot et trangt budsjett. Etter flere år med budsjettsprekk særlig innen barnevern, mener 
virksomhetsleder at det må være riktig å be om utvidede mer reelle rammer. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


NAV 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 5,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 5,1 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 37,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 34,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt ca 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 34,0 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsstønad og 
introduksjonsstønad. Det er dette som er årsaken til at lønn utgjør en så stor andel av vårt 
budsjett.  
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 13,2 % forbruk. Dette dreier seg om små tall, og det totale budsjettet i denne 
artsgruppen er på kr. 62.000 kroner. Vi har brukt kr. 7.000, og i periodisert budsjett hadde vi 
forventet et forbruk på kr. 21.000. Årsaken til at vi har hatt et lavere forbruk enn forventet på 
utgifter til kontormateriell, reisepenger og kurs.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 4,4 % forbruk av det totale budsjettet.  Utgiftene som er postert her er kjøp av 
tolketjenester. Vi hadde ikke budsjettert med utgifter på denne artsgruppen i dette tertialet, og 
får derfor ikke fram en forbruksprosent i forhold til periodisert budsjett. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 38,6 % forbruk av det totale budsjettet i denne artsgruppen. I denne artsgruppen ligger 
også utgifter til kommunens andel av NAV-leders lønn, som overføres til staten to ganger pr. 
år. Regnskapstallene ser derfor penere ut enn når vi vurderer de mot periodisert budsjett. 
I forhold til periodisert budsjett, har vi et forbruk på 124,0 %. Det betyr at vi har brukt kr. 
218.000 mer enn budsjettert. Dette er en utvikling som ikke er heldig, og vi har forsøkt å finne 
årsaker til merforbruket.  Det vi ser, er at vi har fått en ganske stor andel nye brukere som 
mottar sosialhjelp i denne perioden.  Vi ser at det fortsatt er utleieboliger tilgjengelig i vår 


 







 


kommune, noe som kanskje gjør at det er lettere å etablere seg her enn i kommuner hvor det 
nesten ikke finnes ledige utleieboliger.  
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 16,5 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån. Vi har et 
forbruk på kr. 30.000 i perioden. Når vi sammenligner forbruket i tilsvarende periode i 
tidligere år, ser vi at vi aldri før har hatt et så lavt utlån. Årsaken til dette er nok tilfeldig.  
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 14,0 % av budsjettert inngang for hele året. Her er det viktig å se tallene opp mot 
periodisert budsjett. Vi hadde forventet å få inn 22.000 kroner i perioden, og regnskapet viser 
en inntekt på 39.000 kroner. Vi ligger derfor bedre an enn forventet i forhold til inntekter. 
Grunnen til at vi kun har 14.0 % inngang av totalbudsjettet, er at vi selger saksbehandler-
tjenester til Rømskog kommune, hvor vi får betaling to ganger pr. år. Da denne summen 
utgjør en stor andel av det totale budsjettet i artsgruppen, gir det store prosentvise utslag.  
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 29,1 % av budsjettert inngang for hele året. I periodisert budsjett har vi lagt inn en 
forventet inntekt på kr. 275.000, mens den faktiske inntekten er kr. 320.000. Dette er inntekter 
vi får fra staten for å ta i mot flyktninger. Vi har ingen tall fra tidligere år å sammenligne med 
i vår virksomhet, da det er første året som inntektene blir postert på vårt ansvar. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 4,7 % av budsjettert inngang for hele året. For vår virksomhet er det mottatte avdrag på 
utlån som posteres her. Dette tallet er dessverre for lavt. Vi hadde forventet å få inn 60.000 
kroner i perioden, men kun mottatt 8.000 kroner. Vi er svært usikre på om vi kommer til å 
klare å få inn de 180.000 kronene som vi har budsjettert med i 2012 
 
 
3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
4 . Viktige hendinger 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


Målet for virksomheten er å holde tildelt ramme. Vi har ikke klart det de siste årene, men har 
hatt en positiv utvikling med lavere og lavere overforbruk.  Vi er imidlertid usikre på hvordan 
det skal gå i år, i og med at vi allerede nå ligger kr. 218.000 over periodisert budsjett på 
utgifter til sosialhjelp. 
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6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse nå helt på slutten av tertialet. Det foreligger 
dessverre ikke resultater i undersøkelsen når rapporten skrives. Resultatet vil tas med i neste 
tertialrapport. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke foretatt noen medarbeiderundersøkelse i perioden. Ny medarbeiderundersøkelse 
forventes til høsten. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i perioden. I virksomhetens 
HMS-plan har vi planlagt å gjennomføre medarbeidersamtaler i oktober. Virksomheten har 
kun hatt sykefravær i form av noen enkeltdager i perioden. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik for perioden er et overforbruk på 3,5 %. Det er ikke enkelt å sette inn tiltak for å 
bedre resultatet. Vi leverer tjenester som er lovpålagte, og da har vi ikke mulighet til å gi 
avslag dersom vilkårene for å få hjelp er tilstede.  Det er med bekymring vi ser at utgiftene til 
økonomisk sosialhjelp øker. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Det er med bekymring vi ser at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker. Vi prøver hele tiden å 
finne andre løsninger for våre brukere enn å utbetale sosialhjelp, og jeg mener at vi gjør en 
svært god jobb på dette området. Blant annet er vi raske med å sette i gang tiltak som løser ut 
statlige tiltaksmidler. Det kan være tiltak som arbeidsmarkedskurs og praksisplasser. Vi har et 
godt samarbeid med virksomheten «Forvaltning, drift og vedlikehold» hvor vi kan igangsette 
praksisplasser på meget kort varsel. Fordelen med dette er at brukeren ikke blir gående som 
passiv sosialhjelpsmottaker. I stedet får vedkommende utbetalt individstønad fra staten, og 
kommer ut i jobb som gir arbeidspraksis.   
 
Det er likevel ikke alle som kan benytte slike tiltak som nevnt ovenfor. Spesielt ser vi 
utfordringer der hvor brukere kommer flyttende til oss med helsebegrensninger. Noen ganger 
er disse helsebegrensningene ikke dokumenterte, slik at de ikke fyller vilkårene for en 
trygdeytelse. Vi må da bruke tid på å få innhentet dokumentasjon, noe som kan ta lang tid. 
Andre kommer flyttende til landet med varig nedsatt helse. Disse vil aldri fylle vilkårene om 
en uførepensjon, og vil bli sosialhjelpsmottakere fram til de kan få alderspensjon. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


UTVIKLINGSHEMMEDE 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 6,2 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 33,9 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 38,2 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 33,8 % forbruk. Vi ligger innenfor de rammene vi har. 
  
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 38,5 % forbruk.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 25,2 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 35,3 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 







 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer av betydning som får konsekvens for budsjett. 
 
 
4 . Viktige hendinger 
Virksomheten har vært gjennom en prosses med ansettelse av ny virksomhetsleder fra 1. mars 
og ny turnus for personalgruppen ved Tunet dagsenter og Lilleveien. Dette ble gjort for å se 
om vi kunne bruke personalgruppen på tvers og eventuelle besparinger dette ville gi.  
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Ikke satt noen utviklingsmål i samtale med rådmann. På grunn av nyansettelse er ikke dette 
prioritert, men vil komme tilbake med det senere.  
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Fokus nå ligger på å bli ”kjent” med alle brukerne som ligger under vår virksomhet. Det er 
flere av brukerne som ligger i vårt system og som vi kjenner lite til. Vi besøker disse brukerne 
på skole, arbeidsplasser og hjemme for å bli kjent med dem. Dette er viktig for å kunne bidra 
når vi har ansvarsgruppemøter og videre oppfølging. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det har vært gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte med fast stilling over 40 %. 
Dette var viktig for ny virksomhetsleder og gjennomføre for å høre hvilke tanker personal-
gruppen har rundt det vi har vært gjennom (se sluttkommentar) og videre drift. 
 
Sykefraværet i Lilleveien 1 tertial er på 2,2 %, ingen sykemeldte, bare egenmeldinger.  
Sykefraværet ved Tunet dagsenter 1 tertial er på 12,3 %. Her har vi hatt en langtidssykemeldt 
pga kronisk lidelse, men hun er nå operert og tilbake i full jobb igjen. 11,7 % av fraværet 
skyldes dette og 0,6 % er egenmeldinger. Vi har også en ansatt som er ute i barselpermisjon. 
Det er satt i vikar for henne i redusert stillingsprosent.  
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Fokusområde: Økonomi: 
 


Så langt ligger vi inne med et overskudd og er fornøyd med det. Tross høyt sykefravær på 
Tunet dagsenter er vi godt innenfor rammene. Vi har siden februar i 2011 hatt en leilighet 
stående ledig på Lilleveien som vi har utgifter på. 
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Vi har vært gjennom en prosses hvor det har vært ansettelse av ny virksomhetsleder og mye 
frustrasjon blant personalgruppen da de syns dette tok lang tid. Usikkerheten over å ikke vite 
hva som skjer og samtidig ny turnus hvor vi prøver ut nye metoder for å se på effektivisering. 
Dette har nå roet seg og alle har gitt utrykk for at ting har kommet på plass igjen.  
 
6 ansatte har vært på kurs i psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming.  
 
Vi har hatt helsefaglærling siden november 2011 og har det fortsatt. Dette er berikende for 
faget og vi setter pris på muligheten til å ha lærling.  
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


PLEIE OG OMSORG 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 50,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 41,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 8,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 41,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 15,6 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 37,5 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 37,6 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 14,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,8 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 37,4 % forbruk. Ny turnus fra 5. mars. Mange fikk både fastlønn og timelister. 
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 39,8 på 11 og 65,3 % på 12 forbruk. Vi har kjøpt inn en del nytt utstyr for å 
imøtekomme samhandlingsreformen. 
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 48,3 % forbruk. A konto betaling på kr. 252.000 hver måned til SØF. Avventer 
avregning. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 0,0 % forbruk Ingen bevegelse i perioden 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 0,0 % forbruk. Ingen bevegelse i perioden 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 30,5 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 
 


 







 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 72,8 % av budsjettert inngang for hele året. Salg av plasser til andre kommune og 
merinntekter sykelønnsrefusjon.  
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 75,7 % av budsjettert inngang for hele året. Inntektsførte gavepenger 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Marker kommune betaler a konto kr 252.000 pr. måned til SØF Helse Øst. Dette er penger vi 
har fått fra staten. Vi har ikke fått noen avregning for 1. tertial ennå, så det er usikkert om det 
eventuelt er for mye eller for lite innbetalt. Vi har ikke hatt noen overliggedøgn i 1. tertial 
2012. Mest sannsynlig får vi det ikke heller i 2012. Vi har spart inn en stilling pr. dag i 
hjemmetjenesten ved fravær frem til nå. Dette har sammenheng med etterspørsel etter 
tjenestene i hjemmetjenesten. Alle andre vakter må leies inn ved fravær fordi vi har fullt 
belegg. I fjor sparte vi inn en stilling på skjermet enhet på kveld. Den stillingen ble permanent 
fjernet i budsjett 2012. 
 
Avtale med Eidsberg og Råde Kommune på salg av syv plasser. Vi måtte si opp avtalen med 
Råde kommune fra 1. mars fordi vi hadde behov av plassene selv. Eidsberg kommune har sagt 
opp plassene med virkning fra 1. mai 2012, men har i ettertid tegnet ny avtale om 2 plasser ut 
august. Salg av plasser ble budsjettert med 1.0 mill i 2012. Vi har til nå solgt plasser for 1.4 
mill. i 2012. Salg av plasser resten av året vil tilføre virksomheten ytterligere ikke budsjetterte 
inntekter.  Til tross for dette har alle fra Marker som har behov for kort/langtid eller avlasting 
fått et tilbud på MBSS. 
 
Målekart for omsorg sier at vi skal ha maks 8 % sykefravær. Dette innbefatter både langtid og 
korttidsfravær. 4 % kort og 4 % langtid. Sykelønns refusjon langtid er stipulert med inntekt på 
2.1 mill. Dette vil si at det er stipulert med 8 % langtidsfravær. Sykevikarbudsjettet er på 1.8 
mill kr. Altså kr 308.000 mindre enn det vi skal få inn i inntekter. Velferdspermisjoner i 
omsorg utgjør kr 300.000 pr. år.  
 


BPA 


Før budsjettet ble lagt på høsten 2011 ble det innvilget 117t pr uke gjennom ULOBA. I dette 
vedtaket lå en forutsetning at omsorgslønn skulle opphøre og at brukeren skulle ha et 
dagtilbud på Tunet dagsenter i tillegg. Vi fikk innvilget 1.8 mill i budsjett 2012. I ettertid viser 
det seg at Tunet ikke kunne gi et tilfredsstillende dagtilbud. Det ble da innvilget 22,5t. ekstra i 
BPA i uka, fra nyttår 2012. Brukeren mottar et tilbud på 139,5 timer i uka. Mer kostnaden på 
disse timene ligger ikke inne i budsjett 2012. Vi betaler ca. kr 600.000 pr. kvartal. Dette utgjør 
en merutgift på ca. kr 600.000 pr. år. Marker kommune får tilbakeført fra staten 80 % av alt 
over kr 900.000 av alle utlegg på ressurskrevende brukere. Disse midlene får vi ikke før i 
2013, men vil regnskapsføres som fordring i 2012. 
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Erfaringene så langt etter at Samhandlingsreformen er at sykehuset sender pasientene tidligere 
hjem til kommunene. Vi har merket dette på mange områder. Vi har blant annet måtte kjøpe 
inn mer medisinsk utstyr og medisinsk forbruksvarer.  


 







 


4 . Viktige hendinger 
Samhandlingsreformen startet opp 1.1.2012. Vi ser at vi har fått flere faglige utfordringer som 
krever kompetanse. I fjor skrev vi en kompetanseplan som vi ser er et nyttig verktøy for pleie 
og omsorg.  
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Virksomhetsleder har til nå ikke hatt samtale om utviklingsmålene for 2012 med rådmann. 
Hovedfokuset vårt er å gi en god pleie og omsorgs tjeneste for alle innbyggerne i Marker som 
har behov for våre tjenester. 
 
 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelse er gjennomført i perioden. Vi jobber med å gjennomføre tiltakene 
etter undersøkelsen i fjor. Neste undersøkelse er planlagt våren 2013. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Sykefraværet var på 14,1 % i 1. kvartal 2012. Fraværet fordeler seg med 2,4 % på 1-16 dager, 
3,2 % på 17-40 dager og 8,4 % på fravær over 40 dager. 
 
Flere ansatte nå er på vei tilbake etter lengre tids sykefravær, og at de fleste av fraværene 
skyldes forhold utenfor jobben. Vi viderefører avtalen med fysioterapeut for alle ansatte og 
ledergruppen er i gang med coaching, både individuelt og i gruppen. Sykefraværsgruppen har 
fortsatt med å ha jevnlige møter. 
 
Det ble gjennomført en medarbeider undersøkelse i mai 2012. Organisasjonene mente at 
Virksomhetsleder i Pleie og Omsorg ikke ble målt i denne undersøkelsen. Det ble derfor 
gjennomført en undersøkelse i februar/mars. Det finnes ikke en egen medarbeiderunder-
søkelse for virksomhetslederne gjennom bedre kommune. Organisasjonene laget derfor en 
egen undersøkelse med forskjellige spørsmål. Det har senere blitt bestemt at vi skal tilstrebe at 
Virksomhetslederen skal måles med samme undersøkelse som resten. 
Tiltakene etter denne undersøkelsen er følgende: 
 


I. Coaching - virksomhetsteam. 
 


II. Klargjøre rollefordeling i ledelsen, og hvem som er den enkeltes nærmeste 
overordnede. 


 


III. Bedre intern kommunikasjon, infoskrivet gjennomgås på rapporten, og de ansatte 
inviteres til å komme med innspill. 


 


IV. Opplæring av virksomhetsledere og mellomledere med personalansvar. 
Personalseminar 7. og 8.mai, og senere kurs i avtaleverket. 


 


V. Planlegging av ferier og høytider for hele året i januar hvert år. Det settes opp en 
tidsplan som blir en del av årshjulet for virksomheten.  


 


VI. Klargjøre regler for vikarbruk. 
 


VII. Bogruppemøtene endres. For å få flere faglige diskusjoner blir det færre og lengre 
møter. 
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 Fokusområde: Økonomi: 
 


Hovedavviket på Pleie og Omsorg skyldes Brukerstyrt personlig assistanse. Avviket her 1. 
tertial er på kr 648.000. Noe skyldes feil periodisering. Regningene kommer kvartalsvis og 
ikke hver måned. 2. kvartal er betalt og ligger inne i regnskapet. 
 
Vikarmidlene dekker ikke de faktiske kostnadene, verken på korttids fravær eller permisjoner. 
Virksomhetsleder vil komme tilbake til dette ifm. budsjettforslaget for 2013. Vi har så stor 
pågang av brukere med varierende behov, så vi må sette inn vikar ved alle fravær. 
 
En bruker i P.U. har avlastning på Lilleveien Borettslag. Det må settes inn ekstra personal-
ressurser da han er der. Disse midlene er det ikke budsjettert med i 2012. Pleie og Omsorg 
betaler dette av sitt budsjett. Det er litt usikkert hvor mye dette kan bli, da det avtales med han 
og foreldrene fra gang til gang. 
 
 


 
6 . Virksomhetsleders sluttkommentar 
Pleie og Omsorg i Marker kommune er heldigere stilt enn mange andre kommuner i Østfold i 
forhold til sykehjemsplasser. Vi greier å ta imot pasientene og gi de et bra tilbud i kommunen. 
Vi har til nå vært heldige å få solgt noen plasser til andre kommuner, og dermed bedret vår 
økonomi. Pr. i dag ser vi at behovet for hjelp og plasser er økende og vi får fylt opp med 
beboere fra Marker kommune.  
 
Samarbeidet med sykehuset har vært bra. Det har til tider vært noen uklarheter med at syke-
huset melder pasientene utskrivningsklare for tidlig tilbake til kommunen, og vi står klare til å 
ta i mot dem, så kommer de ikke allikevel.  
 
 
                 RAUS  
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


VAR-områder: 
For VAR områdene er brutto driftsbudsjett 8,9 mill. kroner – herav utgifter til lønn utgjør 2,4 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 10,2 mill. kroner slik at netto budsjettramme utgjør en 
inntekt på 1,3 mill. kroner 
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto inntekt på 2,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 224,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 110,7 %.   
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto inntekt på 1,9 mill. kroner – dvs. 
at det er inntektsført 1,0 mill. kroner mer enn periodisert. I dette så ligger bl.a. avregninger fra 
2011. 
 
 
Ordinær drift FDV: 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 18,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 10,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 12,9 mill. 
kroner. 
   
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 4,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 34,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 60,4 %.   
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 5,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,0 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 35,9 % forbruk.  
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 23,2 % forbruk. Dette er vesentlig mindre enn både periodisert budsjett og sammen-
lignet med samme tidspunkt i fjor. Dette henger bl.a. sammen med lavere energiutgifter. 
Foreløpige beregninger viser en mindreutgift til energi i perioden på ca 0,4 mill. kroner. Dette 
er en gledelig utvikling som forklares med dels mildere vinter og dels iverksatte ENØK-tiltak. 
 
 


 







 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 100,6 % forbruk. Her føres all kjøp av tjenester til vinterdrift av veier og idrettsplassen 
bl.a. salt og saltet sand. Utgifter til rep. og vedlikehold på gatelysnettet føres også her. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 28,5 % av budsjettert inngang for hele året. Husleie inntektene på Ørjetun er mindre 
enn budsjettert dette på grunn av vanskelige utleieforhold. For VAR-områdene viser 49,0 % 
av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 14,1 % av budsjettert inngang for hele året. Avviket oppstår p.g.a. refusjon for ansatte 
innen NAV-prosjektet med tidsubegrenset lønnstilskudd. 
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer av betydning som antas å ha betydning for budsjettforutsetningene. 
 
 
4. Viktige hendinger 
 


2 stk. utleieboliger i Idrettsgata er ferdigstilte og innflytningsklare fra 1. Mai. Arbeidet med 
kunstgressbane er kommet godt i gang, arbeidet ligger ute på Doffin. Det har vært avholdt 
tilbudsbefaring og 3 entreprenører møtte opp. Utsiktsplatting med utsikt over Bruksområdet er 
i ferd med å bli sluttført. Vannfontenen plassert i Rødenessjøen er på plass og blir satt i drift 
medio mai. 
 
 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


Det overordnede mål for virksomheten er å utføre det kommunale vedlikeholdet på alle 
områder så bra som mulig ut fra tildelte midler. Dette betyr at enkelte områder må vente, da 
andre områder må prioriteres på grunn av dens beskaffenhet og bruk. Samtidig er det kommet 
ett sterkt ønske om å prioritere Ørje sentrum slik at det kan utstå velstelt og innbydende noe vi 
alle har som mål. 
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6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen planlagte undersøkelser. 
De ansatte får mange positive tilbakemeldinger men også noen negative som vi må jobbe med 
slik at våre brukere forstår de valg som blir tatt. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden. Ingen medarbeidersamtale i perioden, skal 
gjennomføres i løpet av sommeren. Totalt sykefravær alle ansvarsområder er 8,2 %. Dette 
fordeler seg således på de ulike ansvarsområder. 
 


5101 Vannforsyning  3,1 % 
5110 Drift og vedlikehold 3,3 % 
5109 Renhold            15,5 % 
 
Høyt sykefravær innen renhold skyldes først og fremst de langtidssykmeldte. Noe av 
sykefraværet kommer mulig pga. belastninger i jobben og noe av fraværet er ikke jobbrelatert. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Økonomien er ivaretatt innenfor de rammer som er tildelt. 
 
 


 
6. Virksomhetsleders sluttkommentar  
De ansatte innen FDV bidrar alle til at våre tjenesteområder blir ivaretatt på best mulig måte. 
Nå når sommeren står foran oss og alle har ett ønske om at Ørje sentrum skal prioriteres må 
nødvendigvis andre områder vente for å få utført sine ønsker. Forvaltning, Drift og vedlike-
hold har en sammensetning av de ansattes alder som gjør at hele syv medarbeidere kan hvis 
de ønsker ta ut pensjon fra 2014. Dette er noe vi allerede nå bør begynne å planlegge da det 
bør legges opp til noe overlapping av de enkelte arbeidsoppgaver. Det bør vurderes om disse 
stillinger også skal dekke fremtidige stillinger i brannvesenet.    
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


Plan og miljø 


 
 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 5,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,4 mill. 
kroner, eller ca 80 %. Inntekter er stipulert til 3,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme 
utgjør 2,2 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 55,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 58,2 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,3 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 37,4 % forbruk. Det er mer enn på samme tid i fjor, og også noe over periodisert 
budsjett. Merutgiftene skyldes etterbetaling i forhold til lønnsoppgjøret for ingeniører forrige 
år, og lønnsutgifter til adresseringsprosjektet.  
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 29,2 % forbruk.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 30,4 %  forbruk.  
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 11,5 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er betydelig lavere en periodisert 
inntekt for perioden. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 26,3 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er betydelig lavere en periodisert 
refusjon for perioden. 
 
 


 







 


  Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen endringer i forutsetningene som påvirker rammen i første tertial. Endringene som følge 
av etableringen av felles plan og miljøkontor ble tatt inn i budsjettet. 
 
Rapportering fra plan og miljø omfatter det interkommunale kontoret med en rekke 
ansvarsområder, og i tillegg noen ansvarsområder som bare gjelder Marker. Eksempler på det 
siste er viltnemnd og friområder. Kommunen har fått i kr 53.000 fra fylkeskommunen til tiltak 
på Husborn, og det bør gjøres en budsjettjustering i forhold til dette. 
 
 


 
3 . Viktige hendinger 
- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser 
- tilsynsplan for kommunens myndighetsområde etter forurensningsforskriftens kapittel 12, 


13 og 15 er ferdigstilt 
- det er utarbeidet rutiner for kontroll og tilsyn med mindre avløpsanlegg, i samarbeid med 


DaØ (avtale og gjennomføring, samt sak til politisk behandling)  
-  forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (Marker og Aremark) er 


revidert  
- pålegg i sone 4, med unntak av fra Sukken Camp. og til Sletta hvor det skal ses på 


muligheten for kommunal tilkobling  
- Svendsbykrysset – Ulfsby: Avløpsledninger med renseanlegg er ferdig prosjektert, men 


anlegget er stilt i bero på grunn av at enighet med grunneier ikke er oppnådd.  
- det er avholdt møter med bondelagene i grensekommunene i forbindelse med framlegging 


av ny landbruksmelding, og de muligheter og utfordringer den reiser 
- adresseringsprosjektet er godt i gang, og forslag til veinavn for kommunen vil legges ut på 


høring med det første 
- det jobbes aktivt med sentrumstiltak som oppfølging av TransInForm og budsjettvedtaket 
- anbud for kunstgressbanen har tatt svært mye tid. 5 entreprenører leverte tilbud, og 


kostnaden ser ut til å bli noe høyere enn budsjett 
- 5 miljøfyrtårnsertifiseringer er gjort i andre kommuner 
- aktiv deltakelse i Klima Østfold 
- sti og parkering til fugletårnet ved Gjølsjøen er ferdig opparbeidet 
- i forbindelse med gårdskartprosessen er nå rettet AR5-kart for Marker og Rømskog 


oversendt Statens Kartverk, og grunneiendomstilknytningene er oppdatert i 
landbruksregisteret. Dermed har Skog og Landskap grunnlag for å produsere 2. gangs 
jordregister, og vi er foreløpig i mål med nye gårdskart 


- det er utstedt 8 målebrev og inngått ny Geovekst-avtale 
- av store saker som det er jobbet mye med innen plan og byggesak, kan nevnes 


planprogram for ny E18, rammetillatelse for ny tollstasjon og vindmølleparken. 
 
 


4. Virksomhetens utviklingsmål 
 


I. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig 
matrikkelbrev er sendt til tinglysning. Oppmålingstjeneste for grensekommunene er 
etablert og fungerer bra. Det er fortsatt et stort etterslep av midlertidige forretninger 
som det må ryddes i. Det er trolig at kommunen ikke rekker dette innen fristen, slik at 
ekstern hjelp må påregnes. Gjeldende saksbehandlingsfrist overholdes. 
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II. Gårdskart medfører også mye arbeid med retting av feilaktige opplysninger. 
 


 







 


III. Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide 
kompetanse til å bruke dette. Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert. 
Etter ny organisering er dette overført Forvaltning, drift og vedlikehold. 


 


IV. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene 
Marker, Aremark og Rømskog. Nytt felleskontor for alle virksomhetens fagområder er 
opprettet og fungerer bra. Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; 
Rømskog 15 %, Marker 50 % og Aremark 35 %. 


 


V. Få gode rutiner for gjennomgang av politiske saker, både tverrfaglig og med 
rådmannsnivå. 


 


VI. Fungerte veldig bra, men må gå seg til på nytt etter endret organisering. 
 
 
5 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 1. tertial. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeiderundersøkelse gjennomført forrige år er fulgt opp med tiltak. Generelt er 
medarbeiderne svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto driftsresultat er bedre enn på samme tid i fjor, men ligger godt over periodebudsjett. 
Dette skyldes i stor grad at faktura for interkommunale avtaler ikke er bokført med riktig 
periodisering. 
 
 
6. Virksomhetsleders sluttkommentar   
Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Vi er fortsatt i en 
innkjøringsperiode i forhold til det interkommunale kontoret. Etableringen gir mulighet for å 
behold god kompetanse og et faglig miljø. 
 
Det er brukt mye tid på tollstasjon, E18 og vindmølleparken, og dette er alle prosjekter som er 
spennende og som på mange måter vil sette sitt preg på kommunen framover. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


KULTUR OG FRITID 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 3,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,8 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 24,7 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 33,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,6 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 35,0 % forbruk.  
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 46,8 %  forbruk. Forbruket større en periodisert fordi bl.a. prosjekter ved UKH 
ferdigstilt. Disse prosjektene finansieres noe ved refusjoner som sees på art 17.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 10,4 % forbruk. Kulturmidler ikke utbetalt i 1. tertial som forutsatt ved budsjettering. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 10,7 % forbruk. Kulturmidler ikke utbetalt i 1. tertial som forutsatt ved budsjettering. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 45,6 %  av budsjettert inngang for hele året. Art 16 avhenger i svært stor grad hvor 
mange arrangementer som er og hvor mange personer som deltar.  
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Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 119,3 %  av budsjettert inngang for hele året. Kulturskolen har mottatt kr 75 000,- til 
kjøp av instrumenter til elever for opplæring på messingblåseinstrumenter. Budsjettjustering 
er foretatt. 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 100,0 %  av budsjettert inngang for hele året. Det er ikke budsjettert på art 18 i 2012. 
UKH har mottatt kr 8000,- fra Marker Sparebank. Budsjettjustering er foretatt. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Kulturskolen starter opplæring på messingsblåseinstrumenter for nye elever høsten 2012. 
Dette er en del av arbeidet med å rekruttere blåsere til korps. Kultur og fritid vil på ett senere 
tidspunkt komme med en sak, vedr. lønn til lærer, til kommunestyret. Saken ble fremmet ved 
budsjettbehandling høsten 2011, men ble avslått i budsjettbehandlingen for 2012. Vi har, som 
nevnt under ”Refusjoner artsgr. 17” fått midler til innkjøp av instrumenter til prosjektet. 
Prosjektet MOT har tidligere ikke hatt et eget budsjett. 
 
 
4 . Viktige hendinger 


a. Ørjes store fiskepris; et samarbeid mellom Marker kommune, Marker 
Sportsfiskerforening, Marker Speider og Marker Kjøre- og Rideklubb 


b. Vårkonsert med Slusebrass, Ungdommens Kulturhus, Ørje Barnegospel, 
MarkCanto 


c. Konsert for alle elever på skolen med Kirkefjerdingen Skolekorps, ett ledd i 
rekruttering av elever til kulturskolen på messingsblåseinstrumenter 


d. Arrangementer på MBSS i forbindelse med ”Den kulturelle spaserstokken” 
e. Det er utbetalt støtte til 17. mai feiring, Slåbrock konsert, plateinnspilling Dixie 


Freaks ”Historier fra Marker” og Marker Speiders ”All over again” 
f. MOT har hatt jubileum hvor representanter fra Marker deltok. Arbeidet med 


MOT for øvrig er i rute 
g. Dialogmøte med lag og foreninger i Marker 
h. Arbeidet i Bolyst og ”Velkomstperm”  
i. Forberedelser av arrangementer til sommeren 2012 
j. Forfatterbesøk på biblioteket  
k. Villmarksturer på Ungdommens KulturHus 
l. Interreg. prosjektet Trans In Form avsluttes i mai 2012. Prosjektet tar for seg 


stedsutvikling og er en viktig aktør i utvikling av Ørje sentrum 
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
I  kommuneplanen er målene for kommunens kulturtjenester formulert slik: 


• Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også 
formidler kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finns skal tas 
vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. 
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• Det frivillige kulturarbeidet må styrkes, og kulturtilbudene må gjøres tilgjengelige for 
alle grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger. 


• Kulturpolitikken skal motarbeide den økende kommersialiseringen og bidra til å 
fremme livskvalitet slik at Marker blir en attraktiv bo- og oppvekstkommune. 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det skal ytes gode tjenester ut mot våre brukergrupper. Brukergruppene skal ha muligheten til 
å påvirke tilbudet gjennom brukerundersøkelser. Pr i dag er det ikke ferdige brukerunder-
søkelser tilgjengelige. For å få innspill til våre tilbud har vi dialogmøter med lag og foreninger 
samt jevnlig kontakt med publikum for øvrig. Virksomheten må kontinuerlig vurdere sine 
tjenester slik at tilbudene tilpasses de enkelte grupper og det må tas hensyn til at behovet for 
tjenester og tilbud vil variere i takt med omverdenen (trender og brukergrupper) forøvrig.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeiderundersøkelser: vår 2013 
Medarbeidersamtale: høsten 2012. 
 Sykefravær: stabilt svært lavt. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Regnskapet viser en netto utgift på 0,8 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 25,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 33,4 %. I periodisert 
budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,4 mill. kroner – dvs. at det er 
brukt 0,6 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Kultur og fritid må ha en nøktern og stram økonomisk styring for å klare å opprettholde det 
aktivitetsnivået vi har i dag, og  innen de gitte økonomiske rammer. Vi har klare ambisjoner 
og mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må 
henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært 
avgjørende for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal 
hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot 
våre brukere. Det er stadig nye trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder 
spesielt ungdom. Kultur og fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet. 
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Tertialrapport 1. tertial 2012 for virksomhet: 


 


MARKER BIBLIOTEK 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 1,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,7 mill. 
kroner. Budsjetterte inntekter er minimalt, slik at netto budsjettramme utgjør 1,1 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 43,7 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 43,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt i underkant av 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 36,8 % forbruk. Dette er identisk med vektet forbruksprosent for perioden. 
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 55,0 % forbruk. Det er brukt så pass mye pga av at alle tidskrifter og aviser blir betalt i 
januar for hele året. 
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 13,9 % av budsjettert inngang for hele året. Budsjettet her er kun kr 10.000. Folk har 
blitt mye flinkere til å levere filmene innen fristen. Av den grunn lite inntekter så langt. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 


 







 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelser i perioden. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene 
4. Ingen endringer av betydning som antas å ha betydning for budsjettforutsetningene. 
 
 
5. Viktige hendinger 
 


Statistikk Pr. 30 /4.  Utlån/fornyelser og Antall besøkende: 
 


2008 2009


2010


2011
2012


11000


12000


13000


14000


15000


2008
2009
2010
2011
2012


2008 13888


2009 13968


2010 12579


2011 14106


2012 14554


Utlån og fornyelser pr. 30/4.


 
 


2008


2009 2010
2011 2012


9000
9200
9400
9600
9800


10000
10200
10400
10600


2008
2009
2010
2011
2012


2008 10373


2009 9639


2010 9652


2011 9520


2012 9552


Besøkende pr. 30/4.


 
 
Vi øker både i utlån og besøk.  
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6. Virksomhetens utviklingsmål 
a. Vi har økt utlån og besøk 
b. Vi skal ha to forfatterkvelder: 9. mai kommer Elin Ørjasæter 
c. Vi har avislesegrupper for innvandrere vår og høst 
d. Vi har eventyr timer for barnehagebarn 
e. Vi har utstillinger under hele året 
f. Brukeropplæring av elever 


 
 
7. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det ble foretatt en brukerundersøkelse i fjor. Vi er veldig gode på service og utvalg av bøker 
og andre medier. Mange ønsket seg større åpningstider og bedre tilgjengelighet for 
biblioteket. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det foretas medarbeidersamtaler en gang i året. Medarbeiderne ønsker seg nytt teppe, bedre 
lys og luft. De er stort sett fornøyde, men synes til tider at det er mye å gjøre.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Virksomheten er i god rute økonomisk. Avviket i forhold til periodisert budsjett skyldes 
avvikende postering i forhold til antatt periodisering og antas derfor ikke å påvirke 
årsresultatet. 
 
 
8. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Biblioteket er den virksomheten som har flest besøkende i løpet av året. Virksomhetsleder 
ønsker å fornye biblioteket! De ønsker seg opp av kjelleren, men hvis de blir værende der 
ønsker de nye møbler, slik som skrivebord og andre bord, skrivebordsstoler og gulvteppe. Det 
har ligget her siden 1978!! Det meldes også om for dårlig lys og luft. Disse manglene er også 
beskrevet i en rapport fra fylket.  Enkelte medarbeidere klager på gulvet. Det er veldig hardt å 
gå på en hel dag og ikke minst hver dag hele året. Bedre lys, luft og gulvteppe vil føre til økt 
trivsel for både brukere og ansatte, noe som vil føre til mer bruk. Det er svært viktig å få disse 
utgiftene belyst i budsjett arbeidet for det kommende året. Vi må beholde skolebibliotekaren, 
forbindelsen mellom skole og bibliotek er noe av det viktigste for å øke leselysten. 
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Interkommunal eierskapsmelding 
 
Kommunene i IØ har de siste årene økt omfanget av samarbeidet om ulike deler av 
tjenesteproduksjon. De er organisert i ulike organisasjonsformer og har ulik grad av 
oppmerksomhet og styring fra eierne. Det er 10 interkommunal selskaper i Indre Østfold og 21 
aksjeselskaper som her er tatt med. I tillegg er det en rekke samarbeid gjennom kommuneloven 
§ 27 samarbeid, stiftelser, foreninger og vertskommuneløsninger. Totalt er det 83 registrerte 
samarbeid på tvers av kommune. Vi har i denne meldingen valgt å se på AS og IKSene.  
 
Det er flere årsaker til at vi har valgt å se på det interkommunale eierskapet:  
 


 Fristilling som selskapsutskillelse kan utgjøre et tveegget sverd og mange av dagens 
selskaper kjenner på utfordringene knyttet til lav eller manglende oppmerksomhet fra 
sine eiere. Dette er også en problemstilling for politikere og administrasjon i kommunene 
ved at en rekke tjenester ikke blir vurdert helhetlig i forhold til den kommunale 
tjenesteytingen forøvrig. Dette aspektet gjelder i første rekke de interkommunale 
selskapene. 


 


 I motsetning til private eiere, er det svært sjeldent at finansiell avkastning står som 
hovedmotiv for utskilling av virksomhet i kommunal sektor. Hovedoppdraget til 
kommunene handler om å sikre regional utvikling, gode tjenester og en mer effektiv 
ressursforvaltning. Også ønsket og behovet for fristillingen av virksomhet som ikke 
krever så tett politisk kontroll eller skal operere i et marked, er argumenter som vi vet er 
fremtredende når beslutningene omkring selskapsutskillelse tas. 


 


 Videre er det også slik at rammebetingelsene som faktisk var til stede ved etableringen 
kan forandre seg uten at eierne vurderer, definerer og styrer i henhold til den faktiske 
samfunnsutviklingen.  


 


 Til slutt- eierstyring og eierskap er krevende i seg selv. I tillegg til å være ”hands on” på 
den faktiske virksomhet, fordrer også aktivt eierskap en viss kunnskap om selskapsjuss.  


 
Målsettingen med en interkommunal melding er å sikre felles føringer fra eierne der det er mulig, 
dvs overordnet eierskapsutøvelse. En oppfølging av meldingen kan ha som målsetting å gå mer 
i detalj på enkeltselskap. Meldingen begrenser seg til selskapene, men en videre oppfølging bør 
også omfatte evaluering av øvrig samarbeid. 
 
Regionrådet er bestiller av meldingen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe og en faggruppe som 
har ansvar for utarbeidelse av meldingen.   
 
Faggruppen har gjennomført en undersøkelse overfor de kommunale selskapene i IØ1. 
Målsettingen med undersøkelsen har vært å se status for den faktiske eierskapsutøvelsen og 
selskapsstyringen. Det er daglig leder som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at:  
 


 Halvparten av styrene har utarbeidet en selskapsstrategi  


 Under en tredel av selskapene oppgir at det eksisterer en eierstrategi.  


                                                 
1
 Spørreundersøkelse sommeren 2009 til daglig ledere 
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 Når det gjelder hvem som utgjør representantskap/generalforsamling, oppgis ordfører 
kun i halvparten selskapets eierorgan.  


 Halvparten av representantskapsmøtene fungerer tilfredsstillende.  


  11,5 % av selskapene har gjennomført styrekurs for styremedlemmene.  
 
Denne eierskapsmeldingen er utarbeidet med tanke på å øke det politiske engasjement og sikre 
et handlingsrom for eierskapet for de interkommunale selskapene.  En direkte effekt av økt 
engasjement vil bidra til at selskapene gis bedre rammebetingelser og styringssignaler. På sikt 
vil en slik melding kunne gi grunnlag for en debatt omkring behovet for dagens og fremtidige 
organisering hva gjelder interkommunalt samarbeid.  
 
Det regionale Østfold diskuterer nå konsekvensene ved den fremtidige samhandlingsreformen 
innenfor helse knyttet til et interkommunalt samarbeid. Regjeringen forbereder et lovforslag som 
skal tilrettelegge for en såkalt samkommune, hvor man etablerer et felles folkevalgt nivå med 
fullmakt på spesifikke områder, f eks helse. Samkommunestyret er overordnet hvert enkelt 
kommunestyre.  
 
Dagens samarbeidsløsninger er ikke optimale med tanke på et helsesamarbeid og en løsning 
for samarbeid på myndighetsområdene er i utgangspunktet vanskelig både politisk og juridisk og 
vil kreve et spesielt fokus.  
 
 
Meldingen er inndelt i fire kapitler.  


 Indre Østfold kommunenes overordnede verdier som kommunen som eiere legger som 
føringer for selskapene.  


 Eierstyringsprinsipper: Rutiner og praksis som er allmenngyldige for utøvelsen av 
eierskapet overfor alle selskapene. De retter seg mot kommunestyrene, 
eierrepresentantene og styrene. Prinsippene skal forelegges for nye styremedlemmer og 
eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


 Jussens ABC – en gjennomgang av aksjeloven, lov om interkommunale selskaper, felles 
interkommunalt styre etter kommuneloven § 27, vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven kap 5, §§ 28a-k 


 Oversikt over selskapene: AS og IKS 


 
 
 
Østfold, januar 2010 
 
Regionrådet Indre Østfold  
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I. Indre Østfolds eierskapsverdier 
 
De kommunale selskapene forvalter offentlig midler og skal drives etter prinsippene 
langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet. 


 


A. Langsiktighet.  


 
Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De 
økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere, skal ha 
langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal 
prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.   


B. Samfunnsansvar. 


Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering av 
miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være 
bevisst på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt.  


C. Åpenhet 


Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  
For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold 
som gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt.  
 
For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn 
skal tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som opererer i 
et marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal selskapene og 
forvaltningen av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder konkurransemessige eller 
personalmessige spørsmål. 
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II.  Indre Østfolds eierstyringsprinsipper 
 
IØ-kommunene legger til grunn eierstyringsprinsipper som er allmenngyldige for alle selskapene. 
Prinsippene retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og styrene.  Prinsippene skal 
forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


A. Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre2 


 
Eierorgan: All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller generalforsamling). 
De valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 
selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir 
ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for selskapet.  
  
Kommunestyret: I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som 
kollegium og/eller formannskap instruere representantene i eierorganet.  Dette kan skje ved at 
representanten melder inn en sak til ordfører i forkant av 
formannskapsmøte/kommunestyremøte.  
 
Kommunestyremedlemmer: Den enkelte folkevalgte eller partgruppe har ingen direkte 
instruksjonslinje til selskapet eller representanter i eierorganet. Saker som ønskes tatt opp skal 
meldes som sak i kommunestyret på ordinær måte.  
 
Styret: Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret 
representerer ikke enkelteierne, men selskapet.    


 


B. Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling.  


De interkommunale selskapenes eiermøter skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell 
dialog mellom selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre. Lovens 
regler om innkalling, utførlig saksdokumenter og eventuelle fullmakter skal være på plass, dvs 
fire uker i forkant.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om interkommunale 
selskaper rett, men ikke plikt til å delta. IØ legger til grunn at revisor for IKSene skal benytte 
denne retten. 
 
Styret i hvert enkelt selskap skal forberede eiermøtene. Dagens eiermøter i IKSene med 
fortløpende gjennomgang av samtlige selskaper bør erstattes eller suppleres av separate 
formøter med eierne for å sikre koordinering av og gjennomgang av sakene med tanke på 
selskapets utvikling og resultat. I formøtene bør også administrativ ledelse være tilstede.  
 
Formøtet eller generalforsamling/representantskapsmøte skal også sikre at formålsparagrafen 
for selskapet er i samsvar med en eventuell endring i driften og i tråd med den generelle 
utviklingen i samfunnet og har forankring hos eierne. Samordnet effektiviseringskrav overfor 
selskapet bør diskuteres her. 
 


                                                 
2
 Se kapittel III for videre utdypning av roller, handlingsrom og ansvar som ligger i de ulike selskapsformene. 
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C. Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 


Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innbærer at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet den nødvendige kompetanse hva gjelder 
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse.  
 
I forkant av styreoppnevnelse, skal eierne oppnevne en valgkomite som leverer et begrunnet 
forslag til representantskap/generalforsamling. Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og 
kommunale selskaper. Politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i 
kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold for selskapet. Dette medfører at 
styresammensetning også må vurderes i lys av politisk kompetanse. Vurderingene bør gjøres i 
valgkomiteens innstilling. Styrene i selskaper eid av IØ følger lovens krav om kjønnsbalanse.  
 
Representantskapet/generalforsamlingen velger styret 


D. Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og 
selskapsområdene 


Det skal gjennomføres felles folkeopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første del av 
valgperioden, første gang våren 2013. 
I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på dagsorden på en folkevalgtdag ila valgperioden. 
Eierskapsmeldingen skal i dette møtet legges frem for politisk behandling.  


E. Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 


For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det eksisterer 
et marked vil egenregi gjennom IKS eller AS) være aktuell. Det ligger som en forutsetning at 
kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning.  
Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet.  
  


F. Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av 
utskilling 


Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av en 
virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Ved valg av organisasjons- eller selskapsform skal 
formålet ved utskillingen legges til grunn.  I valget mellom organisasjonsformer bør det foretas 
en juridisk, politisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen holdt opp mot formålet med 
samarbeidet. Det er f eks kun det nye vertskommunesamarbeidet  (koml §§ 28 a-k) som kan 
benyttes om samarbeid om myndighetsutøvelse. Det er viktig å skille mellom kommunens rolle 
som eier, myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for eierstyringen. Se vedlegg 
1 i meldingen. 
 


G. Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 


Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar 
og plikter knyttet til vervet i forkant av oppnevnelsen.  
 
Styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne.  


H.  Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap 
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Eierne skal påbegynne et arbeid for å utforme eierstrategier for enkeltselskapene. En 
eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignal til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan ha i 
seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller vs kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å legge til grunn. 
Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i hver eierkommune.  
 


I. Honorerte styreoppdrag i selskapet 


Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 
 


J. Styrehonorar 


Honorar for styrearbeid skal forelegges og godkjennes av eierne.  
Styreledervervet skal honoreres særskilt. 


K. Styrets ansvar: Styreevaluering 


Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og 
ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av evalueringen 
med eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon. Det bør utvikles en felles mal for 
styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, forholdet til eier, forholdet til 
virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, forholdet til daglig leder, 
åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse kan være sentrale 
punkter for en evaluering. Styreevalueringen bør legges frem for eierne til informasjon.  


L. Styrets ansvar: Selskapsstrategi 


En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for 
selskapet. Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers 
overordnet formål.   


M. Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 


Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og dilemmaer 
som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av mulige 
dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av gråsoner 
selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  


 
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets utøvelse 
av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne innkjøp bør 
gjennomføres etter anskaffelsesregelverket.  
 


N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps- og 
eierskapskontroll.  


 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. En egen forskrift (§ 14 første 
ledd) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets 
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vedtak og forutsetninger.  
 
Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at det gjennomføres kontrollen. 
Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. Kontrollutvalget skal 
minst en gang i valgperioden og senest ved utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av eier- og selskapskontroll som vedtas av 
kommunestyret. Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskaps- og 
generalforsamlinger 
 
Det er vedtatt en 2-årsplan for selskapskontroll i kommunene. Merknader fra kontrollutvalget 
skal følges opp av enkelteierne.
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III. Jussens ABC og eierstyringsmulighetene 
 
Kommunene som organisasjon har i oppgave å levere tjenester overfor innbyggerne som en 
rekke særlover pålegger dem. I tillegg står kommunene fritt til å påta seg oppgaver utover 
særlovene. Avhengig av den enkelte særlov, står kommunen fritt til å samarbeide med andre 
kommuner om oppgaveutførelsen. Kommunen står også fritt til å delta i privatrettslige selskaper. 
I en slik sammenheng opptrer kommunen som eier på lik linje med ethvert annet privat 
rettsubjekt.  
 
Samtidig er det viktig å understreke at kommunen forvalter fellesskapets midler, uansett om 
virksomhetene er organisert som selvstendige rettsubjekter, samarbeid eller det foregår i egen 
organisasjon. Det er derfor sentralt at kommunen tar et særlig samfunnsansvar uavhengig av 
organisasjonsform.  Bedre eierstyring krever kunnskap, og i det følgende er det en kort 
gjennomgang av aksjeloven, IKS-loven, koml § 27-samarbeid  og koml § 28 som er de mest 
benyttede og aktuelle samarbeidsformene.  


A. Aksjeselskap (lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44) 


Virksomheten i et aksjeselskap reguleres i aksjeloven og det er derfor aksjeloven som regulerer 
organisasjonsmessige spørsmål innenfor selskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av 
deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med 
andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan også etableres aksjeselskap hvor 
kommunen er eneste aksjonær.  


Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape 
aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine 
krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut 
av selskapet. I Aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum 
være 100 000 kroner til sammen.  
 


Generalforsamlingen (GF) og eierstyring 


Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Det finnes ikke særskilte bestemmelser om hvem 
som har kompetanse til å representere en kommune som aksjeeier i selskapets GF. 
Kommunestyret må derfor utstede fullmakt til den som representerer kommunen. Det er oftest 
ordfører eller formannskap som utgjør generalforsamling. 
 
Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte innflytelse på hvordan et 
kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. En kommune kan imidlertid utøve innflytelse på andre 
måter. F eks dersom aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 
Kommunen øver i så fall innflytelse på selskapet i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet. 
Kommunestyret kan også treffe bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal 
stemme i en bestemt sak. Dette fordrer at kommunestyret får til behandling saker i forkant av 
GF. 


Visse saker skal behandles i GF, blant annet: Selskapets årsoppgjør, vedtektsendringer, 
endringer i aksjekapitalens størrelser. Med mindre selskapet har bedriftsforsamling, velger GF 
hele styret (§ 6-1 tredje ledd spesifiserer at dersom selskapet har bedriftsforsamling, skal styrets 
leder velges av bedriftsforsamlingen).  
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GF har også mulighet til å ta opp hvilken som helst sak opp til behandling hva gjelder selskapet. 
Dette innebærer at GF kan instruere styret og også omgjøre styrevedtak dersom selskapet ikke 
allerede har bundet seg i forhold til en tredjepart. En for inngående inngripen i driften av 
selskapet vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordelingen aksjeloven legger opptil 
mellom eier og selskapsledelsen, og kommunen kan også pådra seg erstatningsansvar dersom 
den overtar den reelle styringen av selskapet.    
 
Styrets rolle og ansvar.  
Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Styret og daglig leder 
representerer selskapet utad. Kompetansen til styret begrenses av selskapets formål og øvrige 
vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av GF. Det kan f eks vedtektsfestes av 
visse type saker i hovedregel skal behandles i GF eller en konkret sak selv om styre etter 
aksjeloven har myndighet. Eksempler kan være økonomiske investeringer over en viss sum, 
lokaliseringsspørsmål eller opprettelsen av døtre.  
 
Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettelig eller 
uaktsomt har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. Dersom styret eller daglig leder påfører 
selskapet en risiko som ut over den forretningsmessige forsvarlige, kan det medfører en 
erstatningsplikt. Det er også viktig å merke seg at styret og daglig leders aktsomhetsplikt 
skjerpes i situasjoner hvor selskapet er i økonomisk krise.  


B.  Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, nr 6  


Interkommunale selskaper  (IKS) er en selskapsform hvor kun fylkeskommuner, kommuner og 
andre IKSer kan være deltakere. IKSene er selvstendige rettsubjekter og ved utskilling av 
kommunal virksomhet til et IKS, trer arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i 
kraft.  
 
Eierne omtales som deltakere. Et AS kan ikke være deltaker i et IKS, men et IKS kan være 
deltaker i et AS.  
 
Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå 
konkurs. Lov om interkommunale selskap regulerer alle organisasjonsmessige spørsmål for 
selskapet. Selskapsformen er ment å være skreddersydd for kommunalt samarbeid om 
selvstendig tjenesteproduksjon og annen økonomisk virksomhet.  


Representantskap 


Et IKS skal ha et eierorgan, styre og daglig leder. Deltakernes myndighet i selskapet utøves i 
eierorganet som kalles representantskapet. Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte 
innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker 
har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet og kan gi instruks om 
blant annet stemmegivning. Det kan imidlertid ikke gis instrukser som er i strid med lov, 
selskapsavtalen eller andre vedtak som er bindene for selskapsforholdet.  
 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse i forhold til generalforsamlingen i et AS og 
det henger sammen med det ubegrensede ansvaret deltakerne har i selskapet. Når deltakerne 
påtar seg et større ansvar for selskapets forpliktelser er det også naturlig at styringsmulighetene 
utvides.  
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Kommunestyrene utpeker navngitte representanter i representantskapet og personlige 
varamedlemmer. Det er ikke mulig å møte etter fullmakt slik det er anledning til etter aksjeloven. 
Representantskapet utpeker også styret.  


Styret 


Selskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne, og representerer selskapet 
utad. Styrets kompetanse er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalens generelt i 
tillegg til eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
Styret har tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). Styremedlemmene plikter å 
erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte 
deltaker eller andre parter. Erstatningsansvar kan lempes dersom dette finnes rimelig under 
hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 


C. Vertskommune etter kommuneloven §§ 28a-k  


En kommune kan overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til en vertskommune etter 
kommunelovens §§ 28 a -k hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  
  
Vertskommuneløsningen er kommunenes eneste mulighet til å samarbeide om offentlig 
myndighetsutøvelse. Det opprettes ikke et nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir 
delegert fra egen kommune til den aktuelle vertskommunen. Bakgrunnen for at lovgiver åpnet 
opp for delegasjon av offentligrettslig myndighet, var behovet for økt samarbeid om 
kompetansekrevende tjenester og spesielt rettet mot de mindre kommunene. 
 
Det skilles mellom 2 typer organisasjonsstrukturer innenfor vertskommunesamarbeidet.  
 
(1)Ved delegasjon av kompetanse som kommunestyret anser å være av ikke-prinsipiell karakter, 
opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid etter koml § 28 b. Hver av de 
samarbeidene kommunene delegerer likelydende kompetanse fra eget kommunestyre til egen 
rådmann som igjen delegerer til rådmannen i vertskommunen. 
 
(2) På områder der kommunestyret anser tjenesten å være av prinsipiell betydning, skal det 
delegeres likelydende kompetanse til felles folkevalgt nemnd, jmf koml § 28 c. Rådmannen i 
vertskommunen forholder seg til nemnda som fungerer som et lokaldemokratisk organ for 
samarbeidet. Nemnda kan igjen delegere til vertskommunen administrativ myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
Vurdering av hvorvidt tjenesten er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning, avgjøres av hvert 
enkelt kommunestyre. Prinsipiell betydning kan forstås som oppgaver kommunestyrene 
delegerer til egen administrasjon i delegasjonsreglementet.  
 
For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av 
kommunestyret selv og vertskommunen skal orientere fylkesmannen om etableringen av 
samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal inneholde en rekke bestemmelser, jmf  koml § 28 e andre 
ledd, herunder uttreden og avvikling av samarbeidet.  
  
Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer 
i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 
 
Det kan opprettes øvrige organer i et slik samarbeid men disse vil ha funksjon som 
arbeidsutvalg og kan ikke rokke ved den delegasjonslinjen som ligger i koml §§ 28a-k.  
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D. Felles styre etter kommunelovens § 27 


Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som 
angår virksomhets drift og organisering, altså oppgaver av økonomisk og administrativt karakter. 
Det er ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse i koml § 27. 
samarbeidet.  Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  
 
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  
b. området for styrets virksomhet,  
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser,  
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  
 
Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og utformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få 
krav til organisering og styring. Dersom det overføres en stor grad av kompetanse fra 
kommunene til styret, kan virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med 
tilhørende arbeidsgiveransvar.  


E. Stiftelser (lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59) 


Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven.  Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å opprette 
stiftelser. Når opprettet, er stiftelsen å anse som et selvstendig rettsubjekt. Årsaken til at man 
velger stiftelsesformen er at man sikrer å forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes 
opp eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  
 
Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen. Stiftelser har ingen 
medlemmer som gis rett til å være med å bestemme slik som i idrettslag, hjelpekorps og 
lignende. Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Etter 
stiftelsesloven § 2 må en stiftelse ha en formuesverdi og være opprettet ved en rettslig 
disposisjon (gave, testament osv.).Stiftelsens formål blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen 
til å endre dette i ettertid er begrenset.  
 


Styret – stiftelsens øverste organ 


Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og 
kan ikke overføres ved fullmakt. Hvis stiftelsen er næringsdrivende har de ansatte rett til 
representasjon i styret i saker som gjelder næringsvirksomheten. Styremedlemmene kan tilstås 
et rimelig vederlag i forhold til faktisk arbeidsmengde og ansvarsbyrde i stiftelsen. Det skal ifølge 
stiftelseslovens § 10 c) presiseres i vedtektene hvordan valg av styre skal skje.  
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IV. Selskapsoversikt 


A. Selskaper organisert etter IKS-loven - fordelt på eierskap. 
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B. Selskaper organisert etter aksjeloven3  
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 Oversikt selskap Indre Østfold 


 


Alarmsentralen Brann Øst AS 


Askim ASVO AS 


Askim kulturhus AS 
Askim og Omegn 
Boligbyggelag/AOBBL Eiendom AS AS 


Askim Rådhus AS AS 


Askimbyen AS AS 


Deltagruppen AS AS 


Kommunekraft AS AS 


Kompetanseforum AS AS 


Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS 


Rakkestad flyplass AS AS 


Østfold Bedriftssenter AS AS 


Østfold Energi AS 


Haldenvassdragets Kanalseelskap as AS 


Mysenbyen AS AS 


Opplev Grenseland AS AS 


Skjebergkilen Maina AS AS 


Trøgstad Elverk AS AS 


Trøgstad Produksjon AS AS 


Trøpro Eiendom AS AS 


Eiendomsselskapet Askim AS AS  


Innovi As 


 


AHSA IKS 


Driftsassistanse i Østfold IKS 


Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 


Indre Østfold krisesenter IKS 


Indre Østfold Legevakt IKS 
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Indre Østfold Renovasjon IKS 


Miljørettet Helsevern i Indre Østfold  IKS 


Smaalensveven IKT IKS 


Østfold interkommunale arkivselskap IKS 
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Vedlegg 1 
Sjekkliste for saksfremstilling/politisk vurdering ved 
interkommunalt samarbeid 
 
 


1. Forvaltningsmyndighet og forholdet til særlovene.   
Omfatter samarbeidet også vedtak i saker enkeltvedtak/myndighetsutøvelse?  
Pr i dag er det kun kommunelovens §§ 28a-k som hjemler et slikt type samarbeid.  


  
2. Formålet med virksomheten.  
Hva er målsettingen med samarbeidet og hvilke antatte forventninger har en til 
gevinstene ved samarbeid. Dersom virksomheten skilles ut i et aksjeselskap og ikke 
har erverv som formål, skal dette tydeliggjøres i formålet. Risiko og 
forretningsområde skal tydeliggjøres.  
 
3. Hvilke konsekvenser har utskillelsen for de ansatte?  
Ved etablering av selvstendige rettssubjekter, trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft. Det kan eventuelt avtales ordninger som sikrer de 
ansatte fortrinnsrett til stillinger i egen kommune innenfor et gitt tidsrom.  
 
4. Hva er kommunens rolle i fht tjenestene som skal utføres i samarbeidet?  
Skal kommunen kjøpe tjenester fra samarbeidet og er dette innenfor regelverket om 
offentlig anskaffelser (evt egenregi)? Har kommunen tilsyns- og kontrollansvar 
overfor virksomheten? Hvordan skal skille mellom eier og kommunens rolle som 
kunde sikres for å unngå mistanke om rolleblanding og forfordeling.  
 
9. Grad politisk styring og kontroll.  
Er virksomheten av en slik art at politikerne ønsker større eller mindre grad av 
styring. 
 
5. Lokalisering av hovedkontor/vertskommune 
 
6. Skatt- og merverdiavgift.  
Hvilke regler for skatt og mva trer i kraft ved de ulike selskapsformene ifht den 
aktuelle virksomheten.  
 
7. Kostnadsnøkkel for eierskap 


 
8. Et politisk vedtak skal følges av selskapsdokumentene.  
Vedtaket om utskillelse av virksomhet til et interkommunalt selskap, må følges av de 
grunnleggende dokumenter for virksomheten (vedtekter, selskapsavtale, 
aksjonæravtale etc) og en angivelse av eventuell overføring av formuesmasse, samt 
retningslinjer for instruks for representant i eierorgan. I vedtektene/selskapsavtalen 
bør det også være tydelig hvorvidt selskapet utfører oppgaver etter egenregi eller er 
konkurranseeksponert. 








Del 5 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker Kommune;  


Alkoholpolitiske retningslinjer. 


5. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol. 


Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr. 27 med endringer 
(alkoholloven) regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk blant annet gjennom 
bevillingsordningen, fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje og kontroll 
med at vilkårene blir overholdt. Loven inneholder også enkelte regler som tar sikte på å 
påvirke etterspørselssiden, blant annet aldersgrensebestemmelser og forbud mot 
alkoholreklame.  
 
5.1. Karakteristiske trekk ved loven  
All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling). Loven 
bestemmer hvilken offentlig myndighet som kan gi slik bevilling. De fleste bevillinger gis av 
kommunen, men for enkelte typer virksomhet uten lokal tilknytning, eller med særlige krav til 
geografisk likhet, er staten bevillingsmyndighet. Prinsippet bak det kommunale 
bevillingssystem er at tilgjengelighet av alkohol for forbrukerne, i hovedsak skal bestemmes 
av lokale politiske organer. Det er derfor viktig at kommunen drøfter sin bevillingspolitikk 
som del av en helhetlig rusmiddelplan. 
Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Overtredelse av alkoholloven 
eller forskrifter gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen. Slike 
overtredelser er også straffbare.  
 
5.2 Hensyn bak loven  
Alkohol er en lovlig vare – det er i utgangspunktet lovlig både å drikke og omsette alkohol. 
Mange mennesker har stor glede av å nyte alkohol i moderate mengder, og har et ønske om at 
alkoholholdige drikker skal være rimelig tilgjengelige – både for innkjøp og i form av 
servering ved skjenkesteder. Det er dessuten relativt store næringsinteresser knyttet til salg og 
skjenking av alkoholholdig drikk. Salgs- og skjenkenæringen ønsker naturlig nok å kunne 
drive sin virksomhet med så få restriksjoner som mulig, og i alle fall med gode og trygge 
rammevilkår. Dette til tross, er det utstrakt enighet om at man, med ulike virkemidler, skal 
begrense bruken av alkohol. Omfanget av alkoholskadene har direkte sammenheng med 
omfanget av forbruket. Begrenset tilgjengelighet anses som ett av de viktigste virkemidler for 
å redusere alkoholkonsumet.  
I alkoholloven søkes de ovennevnte kryssende hensyn ivaretatt – bl.a. ved at all omsetning og 
tilvirkning av alkohol i utgangspunktet er bevillingspliktig, ved bestemmelser om åpnings- og 
skjenketider, aldersgrensebestemmelser og forbud mot reklame for alkoholholdig drikk. I 
tillegg er kommunene gitt en utstrakt frihet til å drive sin egen alkoholpolitikk.  
 
5.3 Delegasjon , saksbehandling. 
Bevillingssystemet er et viktig alkoholpolitisk instrument. Derfor skal kommunestyret, som 
kommunens høyeste politiske organ, fatte de fleste vedtak etter alkoholloven. Det er en 
begrenset adgang til å delegere myndigheten til å fatte slike vedtak.  
Vedtak som fattes "for en enkelt anledning", hva enten det gjelder tildeling av bevilling,  
utvidelse av skjenketid eller utvidelse av skjenkelokale, kan delegeres til administrasjonen.  
 







5.4 Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger 
Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger: 


• salgsbevillinger  
• skjenkebevillinger, permanent eller for enkelt anledning. 


Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk, gjelder for inntil 4 år om 
gangen med opphør senest 30.6. året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
Med hjemmel i alkohollovens § 1-7a kan kommunen legge vekt på en rekke hensyn ved 
tildeling av salgs- eller skjenkebevillinger. 
 
5.4.1 Bevillinger for enkelt anledning. 
Marker kommune kan gi salgs- og skjenkebevilling for en bestemt del av året, eller for en 
enkelt anledning, jf. §1-6. 
 
5.4.2  Salg og skjenkebestemmelser i Marker kommune. 


• Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal foregå i dagligvareforretninger der 
matvarer utgjør hovedtyngden.  


• Salgstiden følger vanlig åpningstid, men begrenses til kl. 20.00 på hverdager og kl. 
18.00 på lørdager. 


• Søndag tillates ikke salg av øl og andre drikkevarer med alkoholprosent med mer enn 
2.50 volumprosent, alkoholsvak drikk. 


• Skjenking av alkoholholdig drikk begrenses til tidsrommet kl. 11.00 til 02.00.  
• Åpningstiden for skjenkestedene begrenses til kl. 02.30. 
• Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 


skjenketidens utløp. 
• Det kan tillates alkoholservering ved arrangementer i Markerhallen etter særskilt 


søknad fra hver enkelt leietager. Søknaden avgjøres av utvalg for oppvekst – og 
omsorg. 


 
5.4.3 Salgsbevillinger i Marker kommune: 


Følgende salgsbevillinger er innvilget for perioden 2012-2015: 
• REMA 1000 
• Coop Prix 
• Rimi 


 
5.4.4 Skjenkebevillinger i Marker kommune:  


Følgende skjenkebevillinger er innvilget for perioden fram 2012-2015: 
• Lund Gård  
• Solstrand Terrasse A/S  
• Slusekjeller`n Pub limited  
• Haldenkanalen sluseturer A/S  
• Bakergaarden Kafé, Sluseporten A/S  
• Janes catering (Lysthuset) 


 
5.4.5 Følgende oppgaver i hht alkohollovens § 1-12 annet ledd er delegert til 
administrasjonen i Marker kommune: 


• Skifte av styrer og stedfortreder.  







• Iverksetting av sanksjoner ved overtredelse av salgs- og skjenkestedene. 
• Tildeling av bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6.  
• Utvidelse/innskrenkning av skjenketid for en enkelt anledning.  
• Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.  


 
5.5 Gebyr for salg og skjenking 
Kommunen skal med hjemmel i alkoholloven § 7-1 fastsette gebyr for salgs- og 
skjenkebevillinger. Forskriftens kapittel 11 angir beregningsmåte og minstegebyr. 
Minstegebyret skal sikre kommunen en viss dekning for utgifter til søknadsbehandling og 
kontroll.  Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1350.- for salg og kr.4000.- for 
skjenking. Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme et lavere gebyr. 
For bevilling for enkelt anledning kan det kreves et gebyr på inntil kr.280.-/gang. 
 
Satsene for omsetningsgebyrene endres for salg til  


• 0,18 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
og for skjenking til 


• 0,36 kr /liter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
• 0,99 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
• 3,24 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 


      
5.6 Gjennomføring av kunnskapsprøven om alkoholloven 
Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 
virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- og skjenkebevilling, jf. alkohollovens 
§ 1-7c. Kommunen kan også avholde slike kunnskapsprøver for kandidater uten tilknytning til 
virksomhet med bevilling. Sosial- og helsedepartementet har fastsatt forskrift om 
dokumentasjon av kunnskaper.  Det tas et gebyr på kr. 300.- for å avlegge prøve. 
 
5.7 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger og reaksjoner ved overtredelse 
Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for en god 
alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et effektivt 
virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning, slik som 
overskjenking, vold og fyll på offentlig sted.  
Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner: 


• Føre tilsyn med at bevillingshaverne følger alkoholloven, vilkårene i bevillingen og 
kommunens retningslinjer for øvrig. Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av 
skjenkekontrollen i kommunen: 


• kontroll av salg- og skjenketidene  
• aldersgrensebestemmelsene  
• om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer  
• Veilede bevillingshaverne innen alkohollovens bestemmelser og eventuelle lokale 


forskrifter.  
• Danne grunnlag for sanksjoner, f.eks. inndragning, der lov, vilkår eller retningslinjer 


brytes. 
Kontroll av salgs- og skjenkestedene skal gjennomføres så ofte som behovet tilsier. Det skal 
gjennomføres minimum 1 årlig kontroller. 







Alkoholloven gir bevillingsmyndighetene adgang til å inndra en bevilling etter § 1-8 dersom 
en bevillingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Kommunen kan også anmelde 
forholdet. Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin 
alkoholpolitikk. Dette vil, sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, 
være det beste virkemidlet kommunen har for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbruk. 
 
5.7.1 Kontroll av salgs og skjenkestedene i Marker kommune. 


• Securitas benyttes til å gjennomføre kontroller med salgs og   
           skjenkebevillinger. 


• Utvalget for oppvekst og omsorg skal behandle kontrollsakene. 
• Brudd på alkohollovens bestemmelser skal behandles etter retningslinjer gitt i 


alkohollovens § 1-8. 
 


5.7.2.  Sanksjoner ved overtredelse av salgs- og skjenkebestemmelser. 
Hensikten med sanksjonene er at virksomheten skal drive i samsvar med bestemmelsene gitt i 
eller i medhold av alkoholloven. 
Følgende sanksjoner kan iverksettes: 


• Telefonisk henvendelse 
• Skriftlig pålegg 
• Innkalling til kontrollutvalg 
• Skriftlig advarsel 
• Bevilling inndras 


 
Ved vurdering om bevilling skal inndras og for hvor lenge, må det legges vekt på type 
overtredelse, om det er gitt uriktige opplysninger til bevillingsmyndighet, om vandelskravene 
er oppfylt, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å få 
rettet opp forholdet. 
Spesielt alvorlig overtredelse er: 
- Salg eller skjenking til mindreårige 
- Salg eller skjenking til åpenbart berusede personer 
- Salg eller skjenking utover salgs- eller skjenketidens bestemmelser 
- Brudd på kravet til vandel som er gitt i alkoholloven 
- Tilfeller av narkotikaomsetning på stedet 
 
Alvorlige overtredelser er: 
- Salg eller skjenking av varer fra irregulære kilder 
- Salg og skjenking i samme lokale 
- Brudd på vilkår som er satt i bevillingen 
- Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for 
- Manglende innbetaling av bevillingsgebyr 
 
Mindre alvorlige overtredelser: 
- Brudd på reklameforbudet 
- Utdeling av alkohol i reklameøyemed 
- Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg med alkoholfrie og alkoholsvake drikker 
- Manglende tilsyn med at gjester nyter medbrakt alkohol 
 
Kombinasjoner av overtredelser kan øke alvorlighetsgraden 







Sanksjoner iverksettes etter følgende skala etter en konkret vurdering. Rettsregler i 
forvaltningsloven følges ved vedtak om sanksjoner. 
 
 Spesielt alvorlige Alvorlige Mindre alvorlige 
1. gang Inndragning for 2 uker Skriftlig advarsel Muntlig advarsel 
2. gang Inndragning for 2 mnd. Inndragning for 1 


uke 
Skriftlig advarsel 


3. gang Inndragning for resten av 
bevillingsperioden 


Inndragning for 1 
mnd. 


Inndragning for 1 uke 


4. gang   Inndragning for 1 mnd 
5. gang   Inndragning for resten av 


perioden 
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            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-7"> =
=A7 1-7.=20
            Bevilling for salg og skjenking</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A =

            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-7a"> =A7 1-7a.=20
            Kommunens skj=F8nnsut=F8velse ved behandling av s=F8knad om =
bevilling for=20
            salg eller skjenking m.v.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-7b"> =A7 1-7b.=20
            Krav til vandel</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-7c"> =A7 1-7c.=20
            Styrer og stedfortreder</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-7d"> =A7 1-7d.=20
            Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-8"> =
=A7 1-8.=20
            Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-8a"> =A7 1-8a.=20
            Politiets stengningsadgang</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-9"> =
=A7 1-9.=20
            Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-10"> =A7 1-10.=20
            Overdragelse, d=F8d og konkurs</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-11"> =A7 1-11.=20
            Saksbehandlingsregler</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-12"> =A7 1-12.=20
            (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599).)</A>... <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-13"> =A7 1-13.=20
            (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599).)</A>... <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-14"> =A7 1-14.=20
            Opplysninger til statistiske form=E5l mv</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-15"> =A7 1-15.=20
            Opplysnings- og meldeplikt</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#1-16"> =A7 1-16.=20
            Klage og s=F8ksm=E5l om gyldighet av vedtak i klagesak</A> =
</P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map002">Kapittel=20
            2. Innf=F8rsel og utf=F8rsel. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-1"> =
=A7 2-1.=20
            Retten til innf=F8rsel av alkoholholdig drikk</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-2"> =
=A7 2-2.=20
            Retten til utf=F8rsel av alkoholholdig drikk</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-3"> =
=A7 2-3.=20
            Hjemmel for forskrifter om innf=F8rsel og utf=F8rsel av =
alkoholholdig=20
            drikk.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-4"> =
=A7 2-4.=20
            Krav til den som utleverer alkoholholdig drikk ved privat=20
            innf=F8rsel</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-5"> =
=A7 2-5.=20
            Tidsinnskrenkninger ved utlevering av alkoholholdig =
drikk</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#2-6"> =
=A7 2-6.=20
            Tilsyn med privat innf=F8rsel av alkoholholdig drikk</A> =
</P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map003">Kapittel=20
            3. Salg av alkoholholdige drikker. </A></P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map004">I.=20
            Alminnelige bestemmelser </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-1"> =
=A7 3-1.=20
            Retten til salg av alkoholholdige drikker</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-1a"> =A7 3-1a.=20
            Salg av alkoholholdig drikk p=E5 flyplasser</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-2"> =
=A7 3-2.=20
            Vilk=E5r knyttet til bevillingen</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map005">II.=20
            Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.=20
            </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-3"> =
=A7 3-3.=20
            Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS =
Vinmonopolet</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-4"> =
=A7 3-4.=20
            Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg</A> =
</P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map006">III.=20
            Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. =
</A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-5"> =
=A7 3-5.=20
            (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).)</A>...=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-6"> =
=A7 3-6.=20
            (Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.)</A>...=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-7"> =
=A7 3-7.=20
            Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig =
drikk=20
            med h=F8yst 4,7 volumprosent alkohol</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-8"> =
=A7 3-8.=20
            Salgssteder som ikke kan gis bevilling</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#3-9"> =
=A7 3-9.=20
            Ut=F8velse av bevillingen</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map007">Kapittel=20
            3A. Engrossalg av alkoholholdig drikk. </A></P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map008">Kapittel=20
            4. Kommunale skjenkebevillinger. =
</A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-1"> =
=A7 4-1.=20
            Skjenking av alkoholholdige drikker</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-2"> =
=A7 4-2.=20
            Omfanget av bevillingen.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-3"> =
=A7 4-3.=20
            Vilk=E5r knyttet til bevillingen</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-4"> =
=A7 4-4.=20
            Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige =
drikker</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-5"> =
=A7 4-5.=20
            Ambulerende skjenkebevilling.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-6"> =
=A7 4-6.=20
            Hjemmel for forskrifter om alkoholfrie drikker.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#4-7"> =
=A7 4-7.=20
            Ut=F8velse av bevillingen</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map009">Kapittel=20
            5. Statlige skjenkebevillinger. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A =

            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#5-1"> =
=A7 5-1.=20
            (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).)</A>...=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#5-2"> =
=A7 5-2.=20
            Skjenkebevilling p=E5 tog, fly og skip</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#5-3"> =
=A7 5-3.=20
            Skjenkebevilling til Forsvarets befalsmesser m.v.</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map010">Kapittel=20
            6. Tilvirkning </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-1"> =
=A7 6-1.=20
            Tilvirkning av alkoholholdig drikk</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-2"> =
=A7 6-2.=20
            Vilk=E5r for tildeling av tilvirkningsbevilling</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-3"> =
=A7 6-3.=20
            Krav til s=F8knaden</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-4"> =
=A7 6-4.=20
            Innhenting av uttalelser</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-5"> =
=A7 6-5.=20
            Opplysningsplikt</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-6"> =
=A7 6-6.=20
            Ut=F8velse av tilvirkningsbevilling</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-7"> =
=A7 6-7.=20
            Melding og godkjenning</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-8"> =
=A7 6-8.=20
            Kontroll med ut=F8velsen av tilvirkningsbevillingen</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-9"> =
=A7 6-9.=20
            Bevillingsgebyr</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#6-10"> =A7 6-10.=20
            Inndragning av bevilling</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map011">Kapittel=20
            7. Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets =
overskudd=20
            </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#7-1"> =
=A7 7-1.=20
            Bevillingsgebyrene</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#7-2"> =
=A7 7-2.=20
            Statens andel av AS Vinmonopolets overskudd.</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map012">Kapittel=20
            8. Spesielle p=E5bud og forbud. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A =

            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-1"> =
=A7 8-1.=20
            Forbud mot tilvirking og omdestillering av brennevin.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-2"> =
=A7 8-2.=20
            Forbud mot ulovlig forvaring og lagring av alkoholholdig =
drikk</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-2a"> =A7 8-2a.=20
            Forbud mot kj=F8p av ulovlig tilvirket eller omdestillert=20
            brennevin</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-3"> =
=A7 8-3.=20
            Forbud mot tilvirking, oppbevaring og omsetning av =
gj=E6rende eller=20
            gj=E6ret udestillert v=E6ske.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-4"> =
=A7 8-4.=20
            Preparater som anvendes til alkoholholdig drikk.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-5"> =
=A7 8-5.=20
            Forbud mot apparater for tilvirking av brennevin m.v.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-6"> =
=A7 8-6.=20
            Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller =
premie</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-6a"> =A7 8-6a.=20
            Forbud mot utdeling av alkoholholdig drikk i=20
            markedsf=F8rings=F8yemed</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-7"> =
=A7 8-7.=20
            (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).)</A>...=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-8"> =
=A7 8-8.=20
            Ulovlig kj=F8p</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-9"> =
=A7 8-9.=20
            Serverings- og drikkeforbud</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-10"> =A7 8-10.=20
            (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).)</A>...=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-11"> =A7 8-11.=20
            Forbud mot salg, utlevering og skjenking til =
rusmiddelp=E5virkede=20
            personer</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-12"> =A7 8-12.=20
            Forbud mot omsetning med rabatt.</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#8-13"> =A7 8-13.=20
            Forbud mot innf=F8rsel og omsetning av visse alkoholholdige=20
            drikker</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map013">Kapittel=20
            9. Reklameforbud. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#9-1"> =
=A7 9-1.=20
            Reklame for tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#9-2"> =
=A7 9-2.=20
            Reklame for alkoholholdig drikk.</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#9-3"> =
=A7 9-3.=20
            Tilsyn</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#9-4"> =
=A7 9-4.=20
            Retting og tvangsmulkt</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#9-5"> =
=A7 9-5.=20
            Klage</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map014">Kapittel=20
            10. Straff. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#10-1"> =A7 10-1.=20
            Alminnelige bestemmelser om straff.</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#10-2"> =A7 10-2.=20
            Straff ved gjentatt overtredelse.</A> =
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#10-3"> =A7 10-3.=20
            Tilintetgj=F8ring av alkoholholdig drikk m.v.</A>=20
            <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#10-4"> =A7 10-4.=20
            Beslag til statskassen.</A> </P>
            <P><A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map015">Kapittel=20
            11. Lovens ikrafttredelse. </A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#11-1"> =A7 11-1.=20
            Lovens ikrafttredelse.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#11-2"> =A7 11-2.=20
            Overgangsbestemmelser.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#11-3"> =A7 11-3.=20
            Oppheving av andre lover.</A> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A=20
            =
href=3D"http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#11-4"> =A7 11-4.=20
            Endringer i andre lover.</A> </P>
            <HR>
            <A name=3Dmap0></A>
            <H3>Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. =
(alkoholloven)=20
</H3>
            <P><SMALL>Overskriften endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 =
(ikr. 1=20
            juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). =96 Jf. lover 28 =
juni 1912=20
            nr. 4, 19 juni 1964 nr. 1. - Jf. <I>tidligere</I> forordning =
8 mars=20
            1757 og 12 aug 1811, lover 6 aug 1824, 4 aug 1827, 19 jan =
1837, 6=20
            sep 1845, 19 aug 1848, 28 aug og 24 sep 1851, 26 aug 1854, =
28 sep=20
            1857, 18 mai 1860, 14 feb 1863, 9 juni 1866, 12 juni 1869, 3 =
mai=20
            1871, 4 mai 1872, 5 mai 1875, 1 juni 1876, 14 juni 1879, 1 =
mai 1880,=20
            23 apr 1881, 3 juni 1882, 16 juni 1883, 18 juni 1884, 29 =
juni 1888,=20
            9 mai 1891, 20 juli 1893, 24 juli 1894 med tilleggslover 12 =
juni=20
            1895, 6 aug 1897, 13 des 1900 og 22 mai 1902, 17 mai 1904 =
nr. 8 med=20
            tilleggslover 19 juli 1912 nr. 8, 25 juli 1913 nr. 12, 30 =
juli 1915=20
            nr. 2, 25 mai 1917 nr. 1, 7 juni 1917, 3 juli 1917 nr. 5, 2 =
aug 1918=20
            nr. 2, 23 juli 1919 nr. 1 og 2, 15 des 1920 nr. 1, 16 sep =
1921 nr. 2=20
            og 3, 7 juli 1922 nr. 9 og 23 mars 1923 nr. 3, 1 aug 1924 =
nr. 1 med=20
            tilleggslover 17 juli 1925 nr. 15 og 25 juni 1926 nr. 6 og 5 =
apr=20
            1927. </SMALL></P><A name=3Dmap001></A>
            <H3><PB>Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. </PB></H3>
            <P><A name=3D1-1></A><PB><B>=A7 1-1.</B></PB> <I>Lovens =
form=E5l.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reguleringen av =
innf=F8rsel og=20
            omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som =
m=E5l =E5=20
            begrense i st=F8rst mulig utstrekning de samfunnsmessige og=20
            individuelle skader som alkoholbruk kan inneb=E6re. Som et =
ledd i=20
            dette sikter loven p=E5 =E5 begrense forbruket av =
alkoholholdige=20
            drikkevarer. </P>
            <P><A name=3D1-2></A><PB><B>=A7 1-2.</B></PB> <I>Lovens =
virkeomr=E5de.</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loven f=E5r =
anvendelse p=E5=20
            innf=F8rsel til, utf=F8rsel fra, og omsetning av =
alkoholholdig drikk i=20
            Norge. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om lovens anvendelse p=E5 Svalbard, Jan Mayen og =

            kontinentalsokkelen og kan fastsette s=E6rlige regler under =
hensyn til=20
            de stedlige forhold. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 22 des 1999 nr. 108 (ikr. 1 jan =
2000), 17=20
            juni 2005 nr. 59 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 601).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-3></A><PB><B>=A7 1-3.</B></PB> =
<I>Definisjoner</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I denne lov brukes=20
            alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse p=E5 drikker som =
inneholder=20
            mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at=20
            aldersgrensebestemmelsen i =A7 1-5 ogs=E5 f=E5r anvendelse =
p=E5 drikk mellom=20
            0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I denne loven betyr: =
</P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>-</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>alkoholfri drikk: drikk =
som=20
                  inneholder under 0,7 volumprosent alkohol =
</TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>-</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>alkoholsvak drikk: drikk =
som=20
                  inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent =
alkohol=20
                </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>-</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>alkoholholdig drikk gruppe =
1: drikk=20
                  som inneholder over 2,5 og h=F8yst 4,7 volumprosent =
alkohol=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>-</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>alkoholholdig drikk gruppe =
2: drikk=20
                  som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent =
alkohol=20
                </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>-</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>alkoholholdig drikk gruppe =
3: drikk=20
                  som inneholder fra og med 22 til og med 60 =
volumprosent=20
                  alkohol </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Med brennevin =
forst=E5s drikk=20
            som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding =
med andre=20
            produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent =
alkohol eller=20
            mer, regnes som brennevin. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Som alkoholholdig =
drikk=20
            etter denne lov regnes ikke v=E6sker som ved denaturering =
eller av=20
            andre grunner er uhensiktsmessig som berusningsmiddel og =
heller ikke=20
            v=E6sker som bare er tilsatt den mengde alkohol som er =
n=F8dvendig for=20
            oppl=F8sning eller holdbarhet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bestemmelsene i =
denne lov=20
            gjelder ikke alkohol som i medhold av annen lov selges, =
kj=F8pes,=20
            utleveres eller sendes til medisinsk eller teknisk eller=20
            vitenskapelig bruk, eller sprit til desinfeksjonsbruk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om hvilke alkoholholdige produkter som skal =
regnes som=20
            alkoholholdig drikk, og om hvilke alkoholholdige drikker som =
skal=20
            regnes som brennevin. I tvilstilfelle kan departementet =
avgj=F8re=20
            sp=F8rsm=E5lene med bindende virkning. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42, 16 mai 1997 =
nr. 28=20
            (ikr. 1 jan 1998), 2 juli 1999 nr. 57 (ikr. 1 juli 1999), 13 =
des=20
            2002 nr. 87 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 13 des 2002 nr. =
1396), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599),=20
            6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. =
466).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-4></A><PB><B>=A7 1-4.</B></PB> <I>Definisjon =
av salg,=20
            skjenking og engrossalg</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Med salg forst=E5s=20
            overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot =
vederlag for=20
            drikking utenfor salgsstedet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Med skjenking =
forst=E5s salg=20
            for drikking p=E5 stedet. Som skjenking regnes det ogs=E5 =
n=E5r=20
            bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus =
som han=20
            har r=E5dighet over, eller p=E5 andre steder i hans =
besittelse, eller p=E5=20
            husets n=E6rmeste tilliggelser. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Med engrossalg =
forst=E5s=20
            overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag som ikke =
omfattes=20
            av f=F8rste og annet ledd. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-4a></A><PB><B>=A7 1-4a.</B></PB> =
<I>Bevillingsplikt</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg, skjenking og=20
            tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje p=E5 =
grunnlag av=20
            bevilling etter denne lov. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-4b></A><PB><B>=A7 1-4b.</B></PB> =
<I>Bevillingshaver</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevilling etter =
denne lov=20
            gis til den for hvis regning virksomheten drives. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-4c></A><PB><B>=A7 1-4c.</B></PB> =
<I>Registreringsplikt =96=20
            engrossalg av alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engrossalg av =
alkoholholdig=20
            drikk kan bare skje p=E5 grunnlag av registrering som =
avgiftspliktig=20
            virksomhet hos toll- og avgiftsetaten. Engrossalg med varer =
som det=20
            er betalt s=E6ravgift for kan likevel skje p=E5 grunnlag av =
registrering=20
            etter denne lov i samsvar med forskrifter gitt av =
departementet.=20
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engrossalg av =
alkoholholdig=20
            drikk som ikke skjer til kj=F8per i utlandet kan bare skje =
til den som=20
            har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av =

            vedkommende drikk, eller som kan drive engrossalg. =
Engrossalg kan=20
            likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg =
eller=20
            skjenking for en enkelt bestemt anledning eller en =
ambulerende=20
            skjenkebevilling. Selgeren plikter =E5 forvisse seg om at =
kj=F8peren har=20
            n=F8dvendig bevilling eller kan drive engrossalg. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om adgang for den som driver engrossalg til =E5 =
benytte=20
            alkoholholdig drikk som gave, l=F8nn eller utbytte, samt =E5 =
selge=20
            alkohol til ansatte til eget bruk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engrossalg skal =
ut=F8ves p=E5 en=20
            slik m=E5te at de vilk=E5r som er nevnt i denne lov og i =
bestemmelser=20
            gitt i medhold av loven til enhver tid er oppfylt, og for =
=F8vrig p=E5=20
            en forsvarlig m=E5te. Departementet kan gi forskrifter om =
innholdet i=20
            plikten til =E5 sikre at virksomheten ut=F8ves i henhold til =

            bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll med =
ut=F8velsen av=20
            engrossalg tilligger toll- og avgiftsetaten. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-5></A><PB><B>=A7 1-5.</B></PB> =
<I>Aldersgrenser</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg, skjenking =
eller=20
            utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 m=E5 ikke skje =
til noen som=20
            er under 20 =E5r. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg, skjenking =
eller=20
            utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk =
gruppe 1 og 2=20
            m=E5 ikke skje til noen som er under 18 =E5r. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Den som selger, =
utleverer=20
            eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, m=E5 ha fylt 20 =
=E5r, og=20
            den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk =
og=20
            alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, m=E5 ha fylt 18 =E5r. =
Dette gjelder=20
            likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk n=E5r en person =
over 18 =E5r=20
            har daglig tilsyn med salget. Departementet kan gi forskrift =
om=20
            unntak fra aldersgrensebestemmelsene for personer med =
fagbrev dersom=20
            fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og =
skjenkevirksomhet og=20
            utdanningen gir tilstrekkelig oppl=E6ring i =
alkohollovgivningen.=20
            Departementet kan gi forskrifter om unntak fra=20
            aldersgrensebestemmelsene for l=E6rlinger og andre under =
oppl=E6ring.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om aldersgrensen for innf=F8rsel av =
alkoholholdig drikk.=20
            </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996), 16=20
            mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. =
1 juli=20
            2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 19 juni 2009 nr. 67 =
(ikr. 1=20
            juli 2009), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 =
mai 2011=20
            nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-6></A><PB><B>=A7 1-6.</B></PB> =
<I>Bevillingsperioden.</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunal bevilling =
til salg=20
            av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 =E5r av =
gangen, og=20
            med opph=F8r senest 30. juni =E5ret etter at nytt =
kommunestyre tiltrer.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunal bevilling =
til salg=20
            av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i f=F8rste ledd og =
til=20
            skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil =
4 =E5r,=20
            og med opph=F8r senest 30. juni =E5ret etter at nytt =
kommunestyre=20
            tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt =
del av=20
            =E5ret, og for en enkelt bestemt anledning. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statlige =
skjenkebevillinger=20
            gis inntil videre. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statlige=20
            tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom =
s=E6rlige=20
            forhold tilsier det gis for en bestemt periode. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom =
sp=F8rsm=E5let om=20
            fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen=20
            bevillingsperiodens utl=F8p, er bevillingen fortsatt gyldig =
inntil=20
            utgangen av den m=E5ned hvor endelig vedtak om ny bevilling =
er=20
            truffet, likevel ikke utover 3 m=E5neder fra begynnelsen av =
den nye=20
            bevillingsperioden. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 =
nr. 42=20
            (ikr. 23 juni 1995 og 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. =
1 jan=20
            1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 =
juni 2005=20
            nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 =
mai 2011=20
            nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-7></A><PB><B>=A7 1-7.</B></PB> <I>Bevilling =
for salg og=20
            skjenking</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevilling for salg =
og=20
            skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig =
bevilling etter=20
            kapittel 5. Bevilling for skjenking p=E5 tog eller ombord i =
skip som=20
            ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter =A7 =
5-2, gis av=20
            den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for =
sin=20
            virksomhet. N=E5r slik virksomhet har flere kommuner som =
virkeomr=E5de,=20
            m=E5 bevilling gis av samtlige kommuner. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F=F8r kommunestyret =
avgj=F8r=20
            s=F8knaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten =
og=20
            politiet. Det kan ogs=E5 innhentes uttalelse fra skatte- og=20
            avgiftsmyndighetene. I kommuner som har milit=E6r =
=F8vingsplass, skal=20
            uttalelse innhentes fra vedkommende milit=E6re avdeling. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunen kan =
p=E5legge s=F8keren=20
            =E5 dokumentere de opplysninger som er n=F8dvendige for =E5 =
kunne ta=20
            stilling til om kravene i =A7=A7 1-7b og 1-7c er oppfylt, =
herunder ved=20
            behov p=E5legge s=F8keren =E5 legge frem finansieringsplan, =
driftsbudsjett=20
            og likviditetsbudsjett for virksomheten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melding om gitte =
bevillinger=20
            sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunen kan =
delegere=20
            bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning.=20
            Avgj=F8relser fattet av den interkommunale sammenslutningen =
kan=20
            p=E5klages til vertskommunens klageorgan. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 13 des 1991 nr. 81, 11 juni 1993 =
nr. 85,=20
            16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 =
(ikr. 1=20
            juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-7a></A><PB><B>=A7 1-7a.</B></PB> <I>Kommunens =

            skj=F8nnsut=F8velse ved behandling av s=F8knad om bevilling =
for salg eller=20
            skjenking m.v.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved vurderingen av =
om=20
            bevilling b=F8r gis, kan kommunen blant annet legge vekt =
p=E5 antallet=20
            salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, =
m=E5lgruppe,=20
            trafikk- og ordensmessige forhold, n=E6ringspolitiske hensyn =
og=20
            hensynet til lokalmilj=F8et for =F8vrig. Det kan ogs=E5 =
legges vekt p=E5 om=20
            bevillingss=F8ker og personer som nevnt i =A7 1-7b f=F8rste =
ledd er egnet=20
            til =E5 ha bevilling. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En bevilling etter =
=A7 4-2=20
            tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje =
ved=20
            skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgj=F8re =
en del av=20
            stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. En =
bevilling etter=20
            =A7 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal =
skje ved=20
            salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgj=F8re en del =
av=20
            stedets helhetlige karakter og salgstilbud. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunen kan =
beslutte at det=20
            ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg =
eller=20
            skjenking. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. =
res. 23=20
            mai 2003 nr. 626), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. =
res. 6=20
            mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-7b></A><PB><B>=A7 1-7b.</B></PB> <I>Krav til =
vandel</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingshaver og =
personer=20
            som har vesentlig innflytelse p=E5 virksomheten, m=E5 ha =
utvist=20
            uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og =
bestemmelser=20
            i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens =
form=E5l, samt=20
            skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Person som eier en =
vesentlig=20
            del av virksomheten eller av et selskap som driver =
virksomheten, som=20
            oppeb=E6rer en vesentlig del av dens avkastning eller som i =
kraft av=20
            sin stilling som leder har vesentlig innflytelse p=E5 den, =
vil alltid=20
            anses =E5 ha vesentlig innflytelse p=E5 virksomheten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I vurderingen av om =
en=20
            person har vesentlig innflytelse p=E5 virksomheten, kan det =
ogs=E5 tas=20
            hensyn til personens n=E6rst=E5endes innflytelse p=E5 =
virksomheten. Med=20
            n=E6rst=E5ende menes </P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>1)</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>ektefelle eller person som =

                  vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold =

              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>2)</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>slektninger i rett =
oppstigende eller=20
                  nedstigende linje, samt s=F8sken =
</TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>3)</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>ektefelle til eller person =
som bor=20
                  sammen med person som nevnt i nummer 2 i =
ekteskapslignende=20
                  forhold </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved vurderingen av=20
            bevillingshavers og andre personers vandel etter f=F8rste =
ledd kan det=20
            ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 =E5r. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av =
vandelskravene. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vandelskravene =
gjelder ikke=20
            for bevilling til AS Vinmonopolet, for adgang til =E5 drive =
engrossalg=20
            etter =A7 1-4c, eller for bevilling etter =A7 5-3 og =
kapittel 6. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599 =96 med unntak av tredje ledd), 17 juni =
2005 nr. 59=20
            (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 601 =96 =
gjelder hele=20
            paragrafen). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-7c></A><PB><B>=A7 1-7c.</B></PB> <I>Styrer og =

            stedfortreder</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For hver bevilling =
skal det=20
            utpekes en styrer med stedfortreder som m=E5 godkjennes av=20
            bevillingsmyndigheten. Det kan gj=F8res unntak fra kravet om =

            stedfortreder n=E5r det vil virke urimelig bl.a. av hensyn =
til salgs-=20
            eller skjenkestedets st=F8rrelse. Kravet om styrer og =
stedfortreder=20
            gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for =
statlig=20
            bevilling etter kapittel 6. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Styrer og =
stedfortreder m=E5=20
            v=E6re ansatt p=E5 salgs- eller skjenkestedet eller arbeide =
i=20
            virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare =
utpekes=20
            den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder =
ansvar=20
            for =E5 f=F8re tilsyn med ut=F8velsen av bevillingen. I =
styrers frav=E6r=20
            p=E5hviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver =
m=E5 straks=20
            s=F8ke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Styrer og =
stedfortreder m=E5=20
            v=E6re over 20 =E5r og ha dokumentert kunnskap om =
alkoholloven og=20
            bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet =
gjelder=20
            ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt =
anledning=20
            etter =A7 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter =A7 =
4-5. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Styrer og =
stedfortreder m=E5=20
            ha utvist uklanderlig vandel i forhold til =
alkohollovgivningen og=20
            bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med =
alkohollovens=20
            form=E5l. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved vurderingen av =
styrers=20
            og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas =
hensyn=20
            til forhold som er eldre enn 10 =E5r. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P=E5 anmodning fra=20
            bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til =
=E5=20
            legitimere seg. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og=20
            kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse =
av pr=F8ve.=20
            Departementet kan gi forskrifter om det n=E6rmere innholdet =
i styrers=20
            og stedfortreders plikt til =E5 sikre at bevillingen =
ut=F8ves i henhold=20
            til bestemmelser gitt i medhold av denne lov. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998 iflg.=20
            res. 19 des 1997 nr. 1315, med unntak av =
dokumentasjonskravet i=20
            tredje ledd, som sattes ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 18 feb =
1999 nr.=20
            162 =96 1 juli 2000 for styrere og stedfortredere i =
virksomhet som har=20
            eller har s=F8kt om bevilling f=F8r 1 juli 1999), endret ved =
lov 17 des=20
            2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. =
599).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-7d></A><PB><B>=A7 1-7d.</B></PB> <I>Kommunal=20
            alkoholpolitisk handlingsplan</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunen skal =
utarbeide en=20
            alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi =
forskrifter om=20
            innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-8></A><PB><B>=A7 1-8.</B></PB> <I>Inndragning =
av salgs-=20
            og skjenkebevillinger</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunestyret kan i=20
            bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av=20
            bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom =
vilk=E5rene i =A7=20
            1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver =
ikke=20
            oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller =
bestemmelser=20
            gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse =
av=20
            bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning =
n=E5r=20
            bestemmelsene har sammenheng med denne lovs form=E5l. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved vurderingen av =
om=20
            bevillingen b=F8r inndras, og for hvor lenge, kan det blant =
annet=20
            legges vekt p=E5 type overtredelse, overtredelsens grovhet, =
om=20
            bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som =
er gjort=20
            for =E5 rette opp forholdet. Det kan ogs=E5 legges vekt p=E5 =
tidligere=20
            praktisering av bevillingen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En bevilling kan =
ogs=E5=20
            inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning p=E5=20
            skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer =
gjentatt=20
            diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven =A7 349a. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En bevilling kan =
inndras=20
            dersom den ikke er benyttet i l=F8pet av det siste =E5ret. =
Departementet=20
            gir forskrifter om avgrensning og utfylling av =
inndragningsadgangen=20
            etter dette ledd. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statlige =
skjenkebevillinger=20
            kan n=E5r som helst inndras av departementet, selv om =
vilk=E5rene etter=20
            f=F8rste ledd ikke foreligger. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 24 juni 1994 nr. 47, 23 juni 1995 =
nr. 42=20
            (ikr. 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 =
des 2004=20
            nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). =
Endres=20
            ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes =
ved lov)=20
            som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-8a></A><PB><B>=A7 1-8a.</B></PB> <I>Politiets =

            stengningsadgang</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Politiet kan stenge =
et sted=20
            som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten =
=E5 ha=20
            bevilling. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Politiet kan stenge =
et=20
            salgs- eller skjenkested for inntil to dager n=E5r det er =
n=F8dvendig=20
            for =E5 hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, =
ivareta=20
            enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for =E5 =
avverge=20
            eller stanse lovbrudd. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-9></A><PB><B>=A7 1-9.</B></PB> <I>Kontroll =
med salgs- og=20
            skjenkebevillinger</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll med =
ut=F8velsen av=20
            kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, =
salg av=20
            alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter =A7 =
5-3 f=F8rste=20
            ledd tilligger kommunen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontroll med =
ut=F8velsen av=20
            statlig bevilling etter =A7=A7 5-2 og 5-3 annet ledd =
tilligger=20
            departementet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
Bevillingsmyndigheten kan=20
            n=E5r som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets =
lokaler og=20
            regnskaper, herunder kreve =E5 f=E5 n=F8dvendige =
opplysninger om regnskap=20
            og drift fra bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten=20
            erstatning eller vederlag =E5 utlevere n=F8dvendige =
varepr=F8ver til=20
            bevillingsmyndigheten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om kontroll med salg og skjenking og om =
ut=F8velsen av=20
            kontrollen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om internkontroll for =E5 sikre at krav fastsatt =
i eller i=20
            medhold av denne lov overholdes. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 105, 16 mai 1997 =
nr. 28=20
            (ikr. 1 jan 1998), 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 =
iflg. res.=20
            23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 =
iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan =
2012 iflg.=20
            res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-10></A><PB><B>=A7 1-10.</B></PB> =
<I>Overdragelse, d=F8d og=20
            konkurs</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen faller =
bort ved=20
            overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved =
overdragelse av=20
            alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i =
et=20
            selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel =
fortsette=20
            p=E5 den tidligere bevilling i inntil tre m=E5neder, s=E5 =
fremt=20
            bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det s=F8kes =
om ny=20
            bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, =
etter=20
            overdragelsen. Dersom s=F8knad om ny bevilling ikke er =
endelig avgjort=20
            av kommunen innen tre m=E5neder, kan kommunen gi tillatelse =
til at det=20
            drives videre p=E5 den tidligere bevilling i inntil =
ytterligere en=20
            m=E5ned. Alkoholholdig drikk som inng=E5r i =
varebeholdningen, kan=20
            overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av=20
            departementet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen faller =
bort ved=20
            bevillingshavers d=F8d. D=F8dsboet kan likevel fortsette =
virksomheten i=20
            henhold til den tidligere bevillingen i tre m=E5neder etter =
d=F8dsfallet=20
            dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen =
samme=20
            frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter =
denne=20
            lov. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen faller =
bort ved=20
            bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram =
til=20
            endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig =
drikk som=20
            inng=E5r i boet til bevillingshavere etter denne lov. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panthaver kan etter =
en=20
            konkurs f=E5 tillatelse fra departementet til =E5 selge =
pantsatt=20
            alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne =
lov.=20
            Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og =
ut=F8velsen av=20
            tillatelsen. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-11></A><PB><B>=A7 1-11.</B></PB>=20
            <I>Saksbehandlingsregler</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For s=F8knad om =
bevilling=20
            eller andre tillatelser etter denne loven som faller inn =
under=20
            tjenesteloven, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i =
tjenesteloven =A7=20
            11 f=F8rste ledd f=F8rste punktum, v=E6re fire m=E5neder. =
Tjenesteloven =A7 11=20
            annet ledd om at tillatelse anses gitt n=E5r =
saksbehandlingsfristen er=20
            utl=F8pt, gjelder ikke for bevillinger eller andre =
tillatelser etter=20
            loven her. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene =
i=20
            tjenesteloven for bevillinger og andre tillatelser i loven =
her.=20
            Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i =
forvaltningsloven. </P>
            <P><SMALL>Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            tilf=F8yd igjen ved lov 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des =
2009 iflg.=20
            res. 19 juni 2009 nr. 672), endret ved lov 6 mai 2011 nr. 13 =
(ikr. 1=20
            jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-12></A><PB><B>=A7 1-12.</B></PB> (Opphevet =
ved lov 17 des=20
            2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. =
599).)=20
</P>
            <P><A name=3D1-13></A><PB><B>=A7 1-13.</B></PB> (Opphevet =
ved lov 17 des=20
            2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. =
599).)=20
</P>
            <P><A name=3D1-14></A><PB><B>=A7 1-14.</B></PB> =
<I>Opplysninger til=20
            statistiske form=E5l mv</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om plikt for bevillingsmyndighet, =
bevillingshaver, den=20
            som har tillatelse til avgiftsfritt salg p=E5 flyplasser, =
den som=20
            utleverer alkoholholdig drikk ved privat innf=F8rsel og den =
som driver=20
            engrossalg til =E5 avgi opplysninger til statistiske =
form=E5l. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det skal f=F8res et =
register=20
            med opplysninger om innehavere av bevillinger etter denne =
lov, og=20
            over de som kan drive engrossalg. Departementet kan gi =
forskrifter=20
            om f=F8ring og bruk av registeret, og om =
bevillingsmyndighetenes og=20
            toll- og avgiftsetatens plikt til =E5 avgi opplysninger til=20
            registeret. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599), 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. 1 juli 2009), =
6 mai=20
            2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). =

            </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-15></A><PB><B>=A7 1-15.</B></PB> =
<I>Opplysnings- og=20
            meldeplikt</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Politiet og skatte- =
og=20
            avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt =E5 =
gi de=20
            opplysninger som er n=F8dvendige for behandlingen av salgs- =
og=20
            skjenkebevillingssaker. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom politiet =
eller=20
            skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan =
antas =E5 ha=20
            vesentlig betydning for bevillingssp=F8rsm=E5let, plikter de =
av eget=20
            tiltak og uten hinder av taushetsplikt, =E5 informere=20
            bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi =
forskrifter om=20
            melde- og opplysningsplikten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bestemmelsen gjelder =
ikke=20
            statlige bevillinger etter kapittel 6. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D1-16></A><PB><B>=A7 1-16.</B></PB> <I>Klage og =
s=F8ksm=E5l om=20
            gyldighet av vedtak i klagesak</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunens =
enkeltvedtak etter=20
            =A7 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan p=E5klages til fylkesmannen. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fylkesmannen kan =
pr=F8ve om=20
            vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ =
og om=20
            det er blitt til p=E5 lovlig m=E5te. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S=F8ksm=E5l om =
gyldigheten av=20
            enkeltvedtak etter alkoholloven =A7 1-8 og kapittel 3, 4 og =
7, hvor=20
            Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet =
ledd, kan=20
            rettes mot kommunen. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lov 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. =
6 mai=20
            2011 nr. 466). </SMALL></P><A name=3Dmap002></A>
            <H3><PB>Kapittel 2. Innf=F8rsel og utf=F8rsel. </PB></H3>
            <P><A name=3D2-1></A><PB><B>=A7 2-1.</B></PB> <I>Retten til =
innf=F8rsel av=20
            alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkoholholdig drikk =
kan bare=20
            innf=F8res fra utlandet av den som kan drive engrossalg, har =

            tilvirkningsbevilling, salgsbevilling utvidet til =E5 gjelde =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkoholholdig drikk =
kan bare=20
            innf=F8res fra utlandet av den som kan drive engrossalg, har =

            tilvirkningsbevilling, salgsbevilling utvidet til =E5 gjelde =
innf=F8rsel=20
            etter =A7 3-1 tredje ledd eller skjenkebevilling utvidet til =
=E5 gjelde=20
            innf=F8rsel etter =A7 4-2 tredje ledd. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etter forskrifter =
gitt av=20
            departementet kan alkoholholdig drikk likevel innf=F8res av =
AS=20
            Vinmonopolet uten bevilling som nevnt i f=F8rste ledd. Uten =
slik=20
            bevilling kan alkoholholdig drikk ogs=E5 innf=F8res av =
fremmede makters=20
            representasjoner i Norge for tjenestebruk, n=E5r det skjer=20
            avgiftsfritt eller etter forskrifter gitt av departementet. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkoholholdig drikk =
kan=20
            innf=F8res fra utlandet av privatpersoner til personlig bruk =
(privat=20
            innf=F8rsel) uten bevilling som nevnt i f=F8rste ledd. =
Departementet kan=20
            i forskrift fastsette n=E6rmere krav som m=E5 v=E6re oppfylt =
for at=20
            innf=F8rselen skal anses =E5 v=E6re privat innf=F8rsel. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 4 des 1992 nr. 132 (ikr. 1 jan =
1994), 23=20
            juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan 1996), 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. =
1 juli=20
            2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 =
(ikr. 1=20
            juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 19 juni 2009 nr. =
67=20
            (ikr. 1 juli 2009), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. =
res. 6=20
            mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D2-2></A><PB><B>=A7 2-2.</B></PB> <I>Retten til =
utf=F8rsel av=20
            alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Som ledd i =
n=E6ringsvirksomhet=20
            kan alkoholholdig drikk bare utf=F8res av den som har=20
            tilvirkningsbevilling eller som kan drive engrossalg. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D2-3></A><PB><B>=A7 2-3.</B></PB> <I>Hjemmel for =
forskrifter=20
            om innf=F8rsel og utf=F8rsel av alkoholholdig drikk.</I> =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om innf=F8rsel og utf=F8rsel av alkoholholdig =
drikk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D2-4></A><PB><B>=A7 2-4.</B></PB> <I>Krav til =
den som=20
            utleverer alkoholholdig drikk ved privat innf=F8rsel</I> =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Virksomheter kan =
bare=20
            utlevere alkoholholdig drikk til privatpersoner som =
innf=F8rer=20
            alkoholholdig drikk til personlig bruk dersom virksomheten =
er=20
            registrert som utleverer av alkoholholdig drikk ved privat =
innf=F8rsel=20
            hos Helsedirektoratet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan i=20
            forskrift fastsette ytterligere krav for =E5 sikre en =
forsvarlig=20
            utlevering av alkoholdig drikk ved privat innf=F8rsel og for =
=E5 sikre=20
            at virksomheter som foretar slik utlevering opptrer i =
samsvar med=20
            bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven her eller =
annen=20
            lovgivning som har sammenheng med form=E5lene bak loven her. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Helsedirektoratet =
kan vedta=20
            =E5 nekte eller trekke tilbake en registrering dersom =
virksomheten=20
            ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller=20
            bestemmelser gitt i medhold av den. Det samme gjelder ved=20
            overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen =

            lovgivning n=E5r bestemmelsene har sammenheng med denne lovs =
form=E5l.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved vurderingen av =
om en=20
            registrering b=F8r nektes eller trekkes tilbake, og for hvor =
lenge,=20
            kan det blant annet legges vekt p=E5 type overtredelse, =
overtredelsens=20
            grovhet, om virksomheten kan klandres for overtredelsen og =
hva som=20
            er gjort for =E5 rette opp forholdet. Det kan ogs=E5 legges =
vekt p=E5=20
            hvordan virksomheten tidligere har praktisert slik =
utlevering. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. 1 juli =
2009).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D2-5></A><PB><B>=A7 2-5.</B></PB> =
<I>Tidsinnskrenkninger ved=20
            utlevering av alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utlevering av =
alkoholholdig=20
            drikk ved privat innf=F8rsel kan skje fra kl. 08.30 til kl. =
18.00. P=E5=20
            dagen f=F8r s=F8n- og helligdager skal utleveringen =
opph=F8re kl. 15.00.=20
            Dette gjelder ikke dagen f=F8r Kristi Himmelfartsdag. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utlevering av =
alkoholholdig=20
            drikk ved privat innf=F8rsel er forbudt p=E5 s=F8n- og =
helligdager, 1. og=20
            17. mai, jul-, nytt=E5rs-, p=E5ske- og pinseaften og p=E5 =
stemmedagene for=20
            stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og p=E5=20
            folkeavstemning vedtatt ved lov. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. 1 juli =
2009).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D2-6></A><PB><B>=A7 2-6.</B></PB> <I>Tilsyn med =
privat=20
            innf=F8rsel av alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Helsedirektoratet =
f=F8rer=20
            tilsyn med at bestemmelsene om privat innf=F8rsel av =
alkoholholdig=20
            drikk fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enhver plikter =E5 =
gi de=20
            opplysninger som er n=F8dvendige for gjennomf=F8ringen av =
tilsynet med=20
            privat innf=F8rsel av alkoholholdig drikk. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. 1 juli =
2009).=20
            </SMALL></P><A name=3Dmap003></A>
            <H3><PB>Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker. =
</PB></H3><A=20
            name=3Dmap004></A>
            <H3><PB>I. Alminnelige bestemmelser </PB></H3>
            <P><A name=3D3-1></A><PB><B>=A7 3-1.</B></PB> <I>Retten til =
salg av=20
            alkoholholdige drikker</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg av =
alkoholholdig drikk=20
            gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet p=E5 =
grunnlag av=20
            kommunal bevilling, eller p=E5 grunnlag av tillatelse som =
nevnt i =A7=20
            3-1a. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg av annen =
alkoholholdig=20
            drikk enn nevnt i f=F8rste ledd kan bare foretas p=E5 =
grunnlag av=20
            kommunal bevilling, eller p=E5 grunnlag av tillatelse som =
nevnt i =A7=20
            3-1a. Det gjelder ogs=E5 der salget skal drives av et =
selskap som helt=20
            eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for et =
bestemt=20
            lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan =
ikke ut=F8ves=20
            sammen med skjenkebevilling i samme lokale. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevilling etter =
annet ledd=20
            kan utvides til =E5 omfatte innf=F8rsel eller tilvirkning av =
annen=20
            alkoholholdig drikk enn nevnt i f=F8rste ledd, for salg i =
egen=20
            virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av =E5ret =
eller for en=20
            enkelt bestemt anledning, jf. =A7 1-6 annet ledd, kan ikke =
utvides til=20
            =E5 omfatte tillatelse til innf=F8rsel eller tilvirkning for =
salg i egen=20
            virksomhet. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 3 f=E5r =
anvendelse s=E5=20
            langt de passer. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk =
gruppe 2=20
            og 3 til AS Vinmonopolet kan bare gis dersom det ogs=E5 gis =
bevilling=20
            til salg av annen alkoholholdig drikk i kommunen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AS Vinmonopolet kan =
ikke=20
            inneha bevilling til salg av alkoholholdig drikk som ikke =
omfattes=20
            av selskapets enerett etter f=F8rste ledd eller =
tilvirkningsbevilling,=20
            og kan ikke drive engrossalg av alkoholholdig drikk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AS Vinmonopolet skal =
ikke=20
            forskjellsbehandle leverand=F8rer og produkter p=E5 grunnlag =
av=20
            nasjonalitet eller opprinnelsesland. Departementet kan gi=20
            forskrifter om innkj=F8p, produktutvalg, =
leveringsbetingelser og=20
            prisfastsetting. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det kan bare selges=20
            alkoholholdig drikk som er levert av en som har =
tilvirknings- eller=20
            salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er =
innf=F8rt=20
            eller tilvirket med hjemmel i tredje ledd eller av AS =
Vinmonopolet=20
            med hjemmel i =A7 2-1 annet ledd. AS Vinmonopolet kan =
likevel bes=F8rge=20
            auksjon av alkoholholdig drikk p=E5 vegne av personer uten =
rett til=20
            omsetning av alkoholholdig drikk. Departementet kan gi =
n=E6rmere=20
            forskrifter om slik auksjon, herunder om gebyr. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tilvirkning p=E5 =
grunnlag av=20
            kommunal tillatelse knyttet til en salgsbevilling, kan ikke =
ut=F8ves i=20
            samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23 (som endret =
fjerde=20
            ledd, skal v=E6re femte ledd), 4 des 1992 nr. 132 (ikr. 1 =
jan 1994),=20
            23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 =
(ikr. 1=20
            jan 1998), 22 des 1999 nr. 105 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. =
22 des.=20
            1999 nr. 1373), 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. =
res. 23=20
            mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 =
iflg. res.=20
            17 juni 2005 nr. 599), 17 juni 2005 nr. 59 (ikr. 1 juli 2005 =
iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 601), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan =
2012 iflg.=20
            res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-1a></A><PB><B>=A7 3-1a.</B></PB> <I>Salg av =
alkoholholdig=20
            drikk p=E5 flyplasser</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avgiftsfritt salg av =

            alkoholholdig drikk kan skje etter tillatelse fra toll- og=20
            avgiftsetaten. Tillatelse kan kun gis for salg til reisende =
p=E5 vei=20
            til utland fra norske flyplasser eller til reisende som =
ankommer=20
            norske flyplasser fra utland. Tillatelse kan ikke gis for =
reisende=20
            p=E5 vei til eller fra Svalbard, Jan Mayen og =
kontinentalsokkelen.=20
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For slikt salg =
gjelder =A7 3-1=20
            sjette ledd tilsvarende. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 juni 2005 nr. 59 (ikr. 1 juli =
2005=20
            iflg. res. 17 juni 2005 nr. 601). </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-2></A><PB><B>=A7 3-2.</B></PB> <I>Vilk=E5r =
knyttet til=20
            bevillingen</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det kan settes =
vilk=E5r for=20
            bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige =
regler.=20
            </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P><A name=3Dmap005></A>
            <H3><PB>II. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3. =
</PB></H3>
            <P><SMALL>Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23 (ikr. 1 mars =
1993), 6=20
            mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. =
466).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-3></A><PB><B>=A7 3-3.</B></PB> =
<I>Fastsettelse av antall=20
            salgsbevillinger for AS Vinmonopolet</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
fastsette=20
            h=F8yeste antall salgsbevillinger og fordelingen av disse.=20
            Kommunestyret fastsetter det h=F8yeste antall utsalgssteder =
for AS=20
            Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres beliggenhet. =

            Bestemmelsen i =A7 1-7a f=F8rste ledd f=F8rste punktum =
gjelder=20
            tilsvarende. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-4></A><PB><B>=A7 3-4.</B></PB> =
<I>Tidsinnskrenkninger for=20
            salg fra AS Vinmonopolets utsalg</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg fra AS =
Vinmonopolets=20
            utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. P=E5 dagen =
f=F8r s=F8n- og=20
            helligdager skal salget opph=F8re kl. 15.00. Dette gjelder =
ikke dagen=20
            f=F8r Kristi Himmelfartsdag. =C5pningstiden for AS =
Vinmonopolets utsalg=20
            kan likevel ikke v=E6re lengre enn fastsatt salgstid for =
annen=20
            alkoholholdig drikk i kommunen. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =C5pningstiden for =
AS=20
            Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. =
Departementet kan=20
            bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 f=F8rste =
hverdager.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg fra AS =
Vinmonopolets=20
            utsalg er forbudt p=E5 s=F8n- og helligdager, 1. og 17. mai, =
jul-,=20
            nytt=E5rs-, p=E5ske- og pinseaften og p=E5 stemmedagene for =
stortingsvalg,=20
            fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og p=E5 folkeavstemning =
vedtatt ved=20
            lov. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 16 mai 1997 =
nr. 28=20
            (ikr. 1 juli 1997), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 =
iflg. res.=20
            17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P><A name=3Dmap006></A>
            <H3><PB>III. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. =
</PB></H3>
            <P><SMALL>Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 17 des 2004 =
nr. 86=20
            (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai =
2011 nr.=20
            13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). =
</SMALL></P>
            <P><A name=3D3-5></A><PB><B>=A7 3-5.</B></PB> (Opphevet ved =
lov 16 mai=20
            1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998).) </P>
            <P><A name=3D3-6></A><PB><B>=A7 3-6.</B></PB> (Opphevet ved =
lov 8 jan=20
            1993 nr. 23.) </P>
            <P><A name=3D3-7></A><PB><B>=A7 3-7.</B></PB> =
<I>Tidsinnskrenkninger for=20
            salg og utlevering av alkoholholdig drikk med h=F8yst 4,7 =
volumprosent=20
            alkohol</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg og utlevering =
av=20
            alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. =
18.00.=20
            P=E5 dager f=F8r s=F8n- og helligdager skal salget opph=F8re =
kl. 15.00.=20
            Dette gjelder ikke dagen f=F8r Kristi Himmelfartsdag. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunestyret kan =
generelt=20
            for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke =
eller utvide=20
            tiden for salg i forhold til det som f=F8lger av f=F8rste =
ledd. Salg og=20
            utlevering av drikk som nevnt i f=F8rste ledd er likevel =
forbudt etter=20
            kl. 20.00 p=E5 hverdager, og etter kl. 18.00 p=E5 dager =
f=F8r s=F8n- og=20
            helligdager unntatt dagen f=F8r Kristi Himmelfartsdag. Det =
kan=20
            bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider =
p=E5 dagen=20
            eller p=E5 bestemte ukedager. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salg og utlevering =
av drikk=20
            som nevnt i f=F8rste ledd skal ikke skje p=E5 s=F8n- og =
helligdager, 1. og=20
            17. mai, og p=E5 stemmedagene for stortingsvalg, =
fylkestingsvalg,=20
            kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 31 mai 1991 nr. 22, 16 mai 1997 =
nr. 28=20
            (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 =
iflg. res.=20
            17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 =
iflg. res.=20
            6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-8></A><PB><B>=A7 3-8.</B></PB> <I>Salgssteder =
som ikke=20
            kan gis bevilling</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om at visse typer salgssteder ikke skal kunne =
gis=20
            bevilling til salg av alkoholholdig drikk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D3-9></A><PB><B>=A7 3-9.</B></PB> <I>Ut=F8velse =
av=20
            bevillingen</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen skal =
ut=F8ves p=E5=20
            en slik m=E5te at de vilk=E5r som er nevnt i =
bevillingsvedtaket, i denne=20
            lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver =
tid er=20
            oppfylt, og for =F8vrig p=E5 en forsvarlig m=E5te. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten =
til =E5=20
            ut=F8ve bevillingen i samsvar med bestemmelser gitt i eller =
i medhold=20
            av denne lov. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P><A name=3Dmap007></A>
            <H3><PB>Kapittel 3A. Engrossalg av alkoholholdig drikk. =
</PB></H3>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 23 juni 1995 nr. 42, opphevet =
ved lov 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P><A name=3Dmap008></A>
            <H3><PB>Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger. </PB></H3>
            <P><A name=3D4-1></A><PB><B>=A7 4-1.</B></PB> <I>Skjenking =
av=20
            alkoholholdige drikker</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det kan ikke gis =
bevilling=20
            til salg og skjenking i samme lokale. Flere =
skjenkebevillinger til=20
            samme lokale kan bare gis til =E9n bevillingshaver, med =
mindre det i=20
            bevillingene fastsettes skjenketider som ikke er =
overlappende, jf. =A7=20
            4-4. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det kan bare =
skjenkes=20
            alkoholholdig drikk som er levert av en som har =
tilvirknings- eller=20
            salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er=20
            tilvirket eller innf=F8rt med hjemmel i =A7 4-2 tredje ledd. =
</P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996), 16=20
            mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. =
1 juli=20
            2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 =
(ikr. 1=20
            juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D4-2></A><PB><B>=A7 4-2.</B></PB> <I>Omfanget av =

            bevillingen.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen kan =
gjelde=20
            alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 =
og 2=20
            eller all alkoholholdig drikk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen kan =
v=E6re=20
            alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i =
sluttet=20
            selskap. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen kan =
utvides til=20
            =E5 omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er =
brennevin,=20
            eller til innf=F8rsel av slik alkoholholdig drikk som =
bevillingen=20
            gjelder, for skjenking i egen virksomhet. Bevillinger gitt =
for en=20
            bestemt del av =E5ret eller for en enkelt bestemt anledning, =
jf. =A7 1-6=20
            annet ledd, kan ikke utvides til =E5 omfatte tillatelse til =
innf=F8rsel=20
            for skjenking i egen virksomhet. Ogs=E5 statlige =
skjenkebevillinger=20
            kan utvides til =E5 omfatte slik innf=F8rsel. Bestemmelsene =
i lovens=20
            kapittel 1 og 4 f=E5r anvendelse s=E5 langt de passer. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen gjelder =
for et=20
            bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen =
kan for en=20
            enkelt anledning utvides til =E5 gjelde ogs=E5 utenfor =
skjenkelokalet.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tilvirkning p=E5 =
grunnlag av=20
            kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan =
ikke ut=F8ves=20
            i samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 23=20
            mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. =
626),=20
            17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr.=20
            599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai =
2011 nr.=20
            466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D4-3></A><PB><B>=A7 4-3.</B></PB> <I>Vilk=E5r =
knyttet til=20
            bevillingen</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det kan settes =
vilk=E5r for=20
            bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige =
regler.=20
            </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D4-4></A><PB><B>=A7 4-4.</B></PB> =
<I>Tidsinnskrenkninger for=20
            skjenking av alkoholholdige drikker</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skjenking av =
alkoholholdig=20
            drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking =
av annen=20
            alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunestyret kan =
generelt=20
            for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke =
eller=20
            utvide tiden for skjenking i forhold til det som f=F8lger av =
f=F8rste=20
            ledd. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fastsatt skjenketid =
kan=20
            utvides for en enkelt anledning. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skjenking av =
alkoholholdig=20
            drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. =
Skjenking av=20
            annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og =
06.00. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiden for skjenking =
av=20
            alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den =
tid det=20
            kan skjenkes annen alkoholholdig drikk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konsum av utskjenket =

            alkoholholdig drikk m=E5 opph=F8re senest 30 minutter etter=20
            skjenketidens utl=F8p. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P=E5 =
overnattingssteder kan=20
            det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til=20
            overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne =
paragraf.=20
            </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599),=20
            6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. =
466).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D4-5></A><PB><B>=A7 4-5.</B></PB> <I>Ambulerende =

            skjenkebevilling.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kommunestyret kan gi =
en=20
            eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt =
person=20
            eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse =

            bevillinger blir ut=F8vd p=E5 et sted eller steder som =
godkjennes for en=20
            enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet =
selskap.=20
            En ambulerende bevilling kan ikke utvides til =E5 omfatte =
tilvirkning=20
            eller innf=F8rsel av alkoholholdig drikk for skjenking i =
egen=20
            virksomhet. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli =
2003=20
            iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 =
juli=20
            2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D4-6></A><PB><B>=A7 4-6.</B></PB> <I>Hjemmel for =
forskrifter=20
            om alkoholfrie drikker.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om skjenkesteders plikt til =E5 f=F8re et =
rimelig utvalg av=20
            alkoholfrie festdrikker og andre alkoholfrie drikker, om =
deres plikt=20
            til =E5 ha slike drikker med i sine vinkart, prislister o.l. =
og om=20
            serveringen av dem. </P>
            <P><A name=3D4-7></A><PB><B>=A7 4-7.</B></PB> <I>Ut=F8velse =
av=20
            bevillingen</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen skal =
ut=F8ves p=E5=20
            en slik m=E5te at de vilk=E5r som er nevnt i =
bevillingsvedtaket, i denne=20
            lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver =
tid er=20
            oppfylt, og for =F8vrig p=E5 en forsvarlig m=E5te. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten =
til =E5=20
            ut=F8ve bevillingen i samsvar med bestemmelser gitt i eller =
i medhold=20
            av denne lov. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998),=20
            endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P><A name=3Dmap009></A>
            <H3><PB>Kapittel 5. Statlige skjenkebevillinger. </PB></H3>
            <P><A name=3D5-1></A><PB><B>=A7 5-1.</B></PB> (Opphevet ved =
lov 16 mai=20
            1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998).) </P>
            <P><A name=3D5-2></A><PB><B>=A7 5-2.</B></PB> =
<I>Skjenkebevilling p=E5=20
            tog, fly og skip</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
etter =E5 ha=20
            innhentet n=F8dvendige uttalelser gi </P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>1.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>bevilling til =E5 skjenke=20
                  alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 p=E5 tog som er =
kollektive=20
                  transportmidler </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>2.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>bevilling til =E5 skjenke=20
                  alkoholholdig drikk </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>3.<E>1</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>gruppe 1 og 2 om bord i =
fly p=E5=20
                  innenlandske flyvninger </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>4.<E>1</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>bevilling til =E5 skjenke=20
                  alkoholholdig drikk om bord i skip som er kollektive=20
                  transportmidler, og om bord i cruiseskip p=E5 turer av =
flere=20
                  dagers varighet. </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevilling etter =
f=F8rste ledd=20
            nr. 3 gir bare rett til =E5 skjenke alkoholholdig drikk til=20
            passasjerene og, med f=F8rerens samtykke, til mannskapet og =
andre som=20
            f=F8lger skipet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevilling etter =
f=F8rste ledd=20
            nr. 3 til skjenking om bord i skip som er kollektive=20
            transportmidler, gir videre bare rett til =E5 skjenke =
alkoholholdig=20
            drikk gruppe 3 dersom skipet g=E5r i fart mellom Norge og =
utlandet=20
            eller i kystfart over fire dagers varighet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F=F8r departementet =
avgj=F8r=20
            s=F8knaden, kan det innhentes uttalelse fra skatte- og=20
            avgiftsmyndighetene. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
p=E5legge=20
            s=F8keren =E5 dokumentere de opplysninger som er =
n=F8dvendige for =E5 kunne=20
            ta stilling til om kravene i =A7=A7 1-7b og 1-7c er oppfylt. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet =
fastsetter de=20
            n=E6rmere vilk=E5r og innskrenkninger for ut=F8velsen av =
bevillingen som=20
            det til enhver tid finner n=F8dvendig. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599),=20
            6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. =
466).=20
            </SMALL></P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" =
align=3Dright><SMALL>1</SMALL></TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft><SMALL>Det som her st=E5r =
som nr. 3=20
                  skulle nok v=E6rt fortsettelsen p=E5 nr. 2, og det som =
st=E5r som=20
                  nr. 4 skulle v=E6rt nr. 3. =
</SMALL></TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P><A name=3D5-3></A><PB><B>=A7 5-3.</B></PB> =
<I>Skjenkebevilling til=20
            Forsvarets befalsmesser m.v.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Befalsmesser som =
drives i=20
            samsvar med retningslinjene for slik virksomhet kan gis =
bevilling av=20
            departementet til =E5 skjenke alkoholholdig drikk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N=E5r s=E6rlige =
grunner tilsier=20
            det, kan departementet gi Forsvaret og Direktoratet for=20
            samfunnssikkerhet og beredskap adgang til =E5 gi =
skjenkebevilling til=20
            befalsmesser ved anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet =
er=20
            sikkerhetsgradert. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F=F8r bevilling =
etter f=F8rste=20
            ledd blir gitt, skal det foreligge uttalelser fra politiet,=20
            sosialtjenesten og kommunestyret. Melding om gitte =
bevillinger=20
            sendes politiet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet =
fastsetter de=20
            n=E6rmere vilk=E5r og innskrenkninger for ut=F8velsen av =
bevillingen som=20
            det til enhver tid finner n=F8dvendig. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For =F8vrig gis =
bevillingen=20
            etter f=F8rste ledd etter bestemmelsene i kapittel 4. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 11 juni 1993 nr. 105, endret ved =
lover 16=20
            mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. =
1 juli=20
            2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P><A=20
            name=3Dmap010></A>
            <H3><PB>Kapittel 6. Tilvirkning </PB></H3>
            <P><SMALL>Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-1></A><PB><B>=A7 6-1.</B></PB> <I>Tilvirkning =
av=20
            alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tilvirkning av =
alkoholholdig=20
            drikk kan bare skje p=E5 grunnlag av bevilling gitt av =
departementet,=20
            eller tillatelse etter =A7 3-1 tredje ledd eller =A7 4-2 =
tredje ledd.=20
            Bevillingen kan omfatte alkoholholdig drikk som ikke er =
brennevin,=20
            brennevin, eller all alkoholholdig drikk. Bevillingsplikten =
gjelder=20
            ikke tilvirkning til eget bruk av alkoholholdig drikk som =
ikke er=20
            brennevin. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tilvirkningsanlegget =
skal=20
            v=E6re innrettet p=E5 tilfredsstillende m=E5te. =
Departementet kan gi=20
            forskrifter om dette. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996=20
            iflg. res. 1 des 1995 nr. 926), 21 juni 2002 nr. 46 (ikr. 1 =
juli=20
            2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 562), 23 mai 2003 nr. 34 =
(ikr. 1=20
            juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. =
86 (ikr.=20
            1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. =
13=20
            (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). =
</SMALL></P>
            <P><A name=3D6-2></A><PB><B>=A7 6-2.</B></PB> <I>Vilk=E5r =
for tildeling av=20
            tilvirkningsbevilling</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
Tilvirkningsbevilling gis=20
            dersom f=F8lgende vilk=E5r er oppfylt: </P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>1.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>Bevillingshaver, og person =
som eier=20
                  en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som =
driver=20
                  virksomheten eller oppeb=E6rer en vesentlig del av =
dens=20
                  inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har=20
                  vesentlig innflytelse p=E5 den, har utvist uklanderlig =
vandel i=20
                  forhold til lovgivning av betydning for hvordan =
virksomheten=20
                  skal ut=F8ves, herunder alkohollovgivningen, =
tollovgivningen,=20
                  skatte- og avgiftslovgivningen, regnskaps- og=20
                  selskapslovgivningen og n=E6ringsmiddellovgivningen.=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>2.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>Det er stilt =
tilfredsstillende=20
                  sikkerhet for oppfyllelse av krav p=E5 alkoholavgift.=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>3.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>Varelageret er =
tilfredsstillende=20
                  sikret. </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>4.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>Bevillingshaver ikke =
driver annen=20
                  virksomhet som er uforenlig med tilvirkning av =
alkoholholdig=20
                  drikk. </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter til utfylling av denne paragrafen. </P>
            <P><SMALL>Opphevet ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996),=20
            tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-3></A><PB><B>=A7 6-3.</B></PB> <I>Krav til =
s=F8knaden</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S=F8knaden skal =
v=E6re skriftlig=20
            og v=E6re ledsaget av et s=F8knadsgebyr. S=F8keren skal i =
s=F8knaden=20
            uoppfordret fremlegge de opplysninger som er n=F8dvendige =
for =E5 kunne=20
            ta stilling til om lovens krav for =E5 tildele bevilling er =
oppfylt.=20
            Den skal ogs=E5 inneholde opplysninger om annen virksomhet =
s=F8keren=20
            driver. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om hvilke krav som skal stilles til s=F8knaden =
og om=20
            s=F8knadsgebyret. </P>
            <P><SMALL>Opphevet ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996),=20
            tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-4></A><PB><B>=A7 6-4.</B></PB> <I>Innhenting =
av=20
            uttalelser</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F=F8r s=F8knaden =
avgj=F8res skal=20
            det innhentes uttalelse fra politiet, avgiftsmyndighetene,=20
            skattemyndighetene, tollmyndighetene og Mattilsynet. </P>
            <P><SMALL>Opphevet ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996),=20
            tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. =
res. 17=20
            juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-5></A><PB><B>=A7 6-5.</B></PB> =
<I>Opplysningsplikt</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Politiet,=20
            avgiftsmyndighetene, skattemyndighetene, tollmyndighetene og =

            Mattilsynet plikter uten hinder av taushetsplikt =E5 gi de=20
            opplysninger som er n=F8dvendige for behandlingen av saker =
etter dette=20
            kapittel. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-6></A><PB><B>=A7 6-6.</B></PB> <I>Ut=F8velse =
av=20
            tilvirkningsbevilling</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen skal =
ut=F8ves p=E5=20
            en slik m=E5te at de vilk=E5r som er nevnt i =
bevillingsvedtaket, i denne=20
            lov og i bestemmelser gitt i medhold av loven, til enhver =
tid er=20
            oppfylt, og for =F8vrig p=E5 forsvarlig m=E5te. =
Departementet kan stille=20
            nye vilk=E5r dersom dette er n=F8dvendig for =E5 sikre =
gjennomf=F8ringen av=20
            loven. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Den som har=20
            tilvirkningsbevilling har ansvaret for at distribusjonen av =
varene=20
            skjer i betryggende former og i samsvar med regler gitt i =
eller i=20
            medhold av denne lov, fra produksjonsstart eller det =
tidspunkt=20
            varene ankommer til landet og til de er levert annen=20
            bevillingshaver. Dette gjelder selv om distribusjonen er =
overlatt=20
            til andre. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom tapping eller =
andre=20
            deler av virksomheten er overlatt til andre, har =
bevillingshaver=20
            ansvar for at det skjer i betryggende former og i samsvar =
med regler=20
            gitt i eller i medhold av denne lov. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om distribusjon og tapping. Departementet kan =
ogs=E5 gi=20
            forskrifter om plikt for bevillingshaver til =E5 avgi =
opplysninger til=20
            statistiske form=E5l. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-7></A><PB><B>=A7 6-7.</B></PB> <I>Melding og=20
            godkjenning</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F=F8r bevilling tas =
i bruk=20
            skal melding om dette sendes departementet. Videre skal det =
gis=20
            melding f=F8r virksomheten nedlegges eller avbrytes. Det =
skal gis=20
            melding om etablering eller nedleggelse av lager, om =
endringer i=20
            ledelsen av virksomheten og om overdragelse av vesentlige =
deler av=20
            aksjene eller selskapsandeler. Videre skal det ogs=E5 gis =
melding=20
            dersom virksomhetens omfang endres vesentlig og om andre =
forhold som=20
            har betydning for kontrollen med virksomheten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nytt lager eller =
endring av=20
            et lagers innretning m=E5 godkjennes av =
bevillingsmyndigheten f=F8r=20
            endringen iverksettes. Tilsvarende gjelder dersom nytt =
tapperi tas i=20
            bruk, eller et tapperis innretning endres. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-8></A><PB><B>=A7 6-8.</B></PB> <I>Kontroll =
med ut=F8velsen=20
            av tilvirkningsbevillingen</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontrollen med =
ut=F8velsen av=20
            tilvirkningsbevilling tilligger departementet. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
n=E5r som=20
            helst kreve tilgang til virksomhetens lokaler og til dens=20
            regnskaper. Bevillingshaver plikter =E5 gi de n=F8dvendige =
opplysninger=20
            om regnskap og drift for at kontrollen kan gjennomf=F8res.=20
            Bevillingshaver plikter uten erstatning =E5 utlevere =
n=F8dvendige=20
            varepr=F8ver. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om kontrollen med ut=F8velsen av bevillingen.=20
            Departementet kan ogs=E5 gi forskrifter om internkontroll og =

            regnskapsf=F8rsel for =E5 sikre at krav fastsatt i eller i =
medhold av=20
            denne lov overholdes. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-9></A><PB><B>=A7 6-9.</B></PB> =
<I>Bevillingsgebyr</I>=20
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For bevilling til=20
            tilvirkning av alkoholholdig drikk skal det betales et =
=E5rlig gebyr=20
            som beregnes p=E5 grunnlag av omsatt mengde av alkoholholdig =
drikk.=20
            Departementet fastsetter et minstegebyr som skal innbetales =
f=F8r=20
            bevillingen ut=F8ves og ikke senere enn 1. februar i de =
p=E5f=F8lgende =E5r.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om beregning og innbetaling av gebyret. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D6-10></A><PB><B>=A7 6-10.</B></PB> =
<I>Inndragning av=20
            bevilling</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
inndra=20
            bevillingen dersom vilk=E5rene som nevnt i =A7 6-2 ikke =
lenger er=20
            oppfylt eller bevillingshaver for =F8vrig ikke oppfyller =
sine=20
            forpliktelser etter denne loven eller ved overtredelse av =
annen=20
            lovgivning som st=E5r i sammenheng med denne lovs form=E5l. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevillingen skal =
inndras=20
            hvis den ikke lenger ut=F8ves. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P><A =
name=3Dmap011></A>
            <H3><PB>Kapittel 7. Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS=20
            Vinmonopolets overskudd </PB></H3>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D7-1></A><PB><B>=A7 7-1.</B></PB> =
<I>Bevillingsgebyrene</I>=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For bevilling til =
salg av=20
            alkoholholdig drikk gruppe 1 og til skjenking av =
alkoholholdig drikk=20
            skal det betales et =E5rlig bevillingsgebyr som beregnes i =
forhold til=20
            forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet gir=20
            forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For =
bevilling=20
            som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og =
ambulerende=20
            bevilling, kan departementet bestemme en s=E6rskilt =
gebyrsats.=20
            Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gebyret tilfaller =
kommunen,=20
            med unntak av gebyr for bevilling etter =A7=A7 5-2 og 5-3 =
annet ledd,=20
            som tilfaller staten. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 4 des 1992 nr. 131 (ikr. 1 jan =
1993), 8=20
            jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan 1996), 16 =
mai 1997=20
            nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan =
2012 iflg.=20
            res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D7-2></A><PB><B>=A7 7-2.</B></PB> <I>Statens =
andel av AS=20
            Vinmonopolets overskudd.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I forbindelse med=20
            statsbudsjettet fastsetter Stortinget hvert =E5r en andel av =
AS=20
            Vinmonopolets netto-overskudd som overf=F8res til =
statskassen. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005=20
            iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). 9 des 2011 nr. 50 (ikr. 1 =
jan=20
            2012), endret paragraftall fra =A7 7-3, tidligere =A7 7-2 =
ble samtidig=20
            opphevet. </SMALL></P><A name=3Dmap012></A>
            <H3><PB>Kapittel 8. Spesielle p=E5bud og forbud. </PB></H3>
            <P><A name=3D8-1></A><PB><B>=A7 8-1.</B></PB> <I>Forbud mot =
tilvirking=20
            og omdestillering av brennevin.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
foreta=20
            tilvirking eller omdestillering av brennevin for andre enn =
de som=20
            har tillatelse til det. </P>
            <P><A name=3D8-2></A><PB><B>=A7 8-2.</B></PB> <I>Forbud mot =
ulovlig=20
            forvaring og lagring av alkoholholdig drikk</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
forvare=20
            eller lagre brennevin som er ulovlig tilvirket eller =
omdestillert,=20
            og =E5 forvare eller lagre alkoholholdig drikk som antas =E5 =
ha v=E6rt=20
            eller skulle v=E6re gjenstand for ulovlig omsetning. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forbudet i f=F8rste =
ledd mot=20
            lagring av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin =
omfatter=20
            ogs=E5 oppbevaring til eget bruk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 juli =
1997).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-2a></A><PB><B>=A7 8-2a.</B></PB> <I>Forbud =
mot kj=F8p av=20
            ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
kj=F8pe=20
            brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestillert. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 juli =
1997).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-3></A><PB><B>=A7 8-3.</B></PB> <I>Forbud mot =
tilvirking,=20
            oppbevaring og omsetning av gj=E6rende eller gj=E6ret =
udestillert=20
            v=E6ske.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
tilvirke=20
            eller overdra eller ha i sin besittelse en gj=E6rende eller =
gj=E6ret=20
            udestillert v=E6ske, med mindre det m=E5 antas </P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>1.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>at v=E6sken er bestemt til =

                  framstilling av eller er vare som ikke er brennevin=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>2.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>at v=E6sken er bestemt til =

                  framstilling av brennevin som lovlig kan tilvirkes, =
eller=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>3.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>at v=E6sken er bestemt til =

                  framstilling av eller er vare som ikke inneholder over =
2,50=20
                  volumprosent alkohol. </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Overdragelse mot =
vederlag av=20
            v=E6ske som nevnt, er forbudt selv om den er bestemt til =
framstilling=20
            av alkoholholdig drikk som nevnt under nr. 1. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-4></A><PB><B>=A7 8-4.</B></PB> <I>Preparater =
som anvendes=20
            til alkoholholdig drikk.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan =
utferdige=20
            bestemmelser om kontroll med og forbud mot innf=F8rsel og =
omsetning av=20
            druesaft, maltekstrakt, preparater og andre varer som =
hovedsakelig=20
            anvendes ved tilvirking av eller som tilsetning til =
alkoholholdig=20
            drikk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 599). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-5></A><PB><B>=A7 8-5.</B></PB> <I>Forbud mot =
apparater=20
            for tilvirking av brennevin m.v.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uten tillatelse av=20
            departementet er det forbudt =E5 ha i besittelse, innf=F8re =
eller=20
            omsette apparater, herunder deler og utstyr, som er bestemt =
for=20
            eller som finnes tjenlige for tilvirking eller =
omdestillering av=20
            sprit eller brennevin. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 1 juli =
2005 iflg.=20
            res. 17 juni 2005 nr. 658). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-6></A><PB><B>=A7 8-6.</B></PB> <I>Forbud mot =
bruk av=20
            alkoholholdig drikk som gevinst eller premie</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
auksjonere=20
            bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller =
premie, og =E5=20
            la dette skje. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forbudet er likevel =
ikke til=20
            hinder for bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller =
premie i=20
            privat sammenheng. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Auksjon av =
alkoholholdig=20
            drikk mellom personer som har rett til omsetning av =
alkoholholdig=20
            drikk, er likevel tillatt. Vinmonopolet kan likevel =
bes=F8rge auksjon=20
            av alkoholholdig drikk p=E5 vegne av personer uten rett til =
omsetning=20
            av alkoholholdig drikk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998, med=20
            unntak av annet ledd, som tr=E5dte ikr. 1 jan 2001 iflg. =
res. 21 des=20
            2000 nr. 1345), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. =
res. 6 mai=20
            2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-6a></A><PB><B>=A7 8-6a.</B></PB> <I>Forbud =
mot utdeling=20
            av alkoholholdig drikk i markedsf=F8rings=F8yemed</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
dele ut=20
            alkoholholdig drikk til forbruker i =
markedsf=F8rings=F8yemed. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-7></A><PB><B>=A7 8-7.</B></PB> (Opphevet ved =
lov 16 mai=20
            1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998).) </P>
            <P><A name=3D8-8></A><PB><B>=A7 8-8.</B></PB> <I>Ulovlig =
kj=F8p</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
kj=F8pe=20
            alkoholholdig drikk gruppe 3 p=E5 vegne av noen som er under =
20 =E5r=20
            eller annen alkoholholdig drikk for noen som er under 18 =
=E5r. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005=20
            iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 =
jan 2012=20
            iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-9></A><PB><B>=A7 8-9.</B></PB> <I>Serverings- =
og=20
            drikkeforbud</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
drikke=20
            eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling =
til dette,=20
            og selv om dette skjer uten vederlag: </P>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>1.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>i lokaler med tilleggelser =
hvor det=20
                  drives serveringsvirksomhet, =
</TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>2.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>i lokaler som vanligvis er =
alment=20
                  tilgjengelig for offentligheten, =
</TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>3.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>i forsamlingslokaler eller =
andre=20
                  felleslokaler, </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>4.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>p=E5 annet sted der =
offentlige m=F8ter,=20
                  fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner =
sted,=20
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>5.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>p=E5 gate, torg, vei, i =
park eller p=E5=20
                  annen offentlig plass, </TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE width=3D"100%">
              <TBODY>
              <TR>
                <TD vAlign=3Dtop width=3D"4%" align=3Dright>6.</TD>
                <TD vAlign=3Dtop align=3Dleft>p=E5 skip, fly, tog, buss =
eller annet=20
                  innenriks transportmiddel for almenheten. =
</TD></TR></TBODY></TABLE>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P=E5 steder som =
nevnt i f=F8rste=20
            ledd, m=E5 heller ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, =
servere=20
            eller tillate servering eller drikking av alkohol. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forbudet mot =
drikking og=20
            servering av alkohol i lokaler som nevnt i f=F8rste ledd nr. =
1, 2 og 3=20
            gjelder ikke n=E5r eier, leier, driver eller ansatt =
disponerer=20
            lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet mot =
drikking og=20
            servering av alkohol i lokaler som nevnt i f=F8rste ledd nr. =
3 gjelder=20
            ikke n=E5r beboer i borettslag eller annet boligsamvirke =
disponerer=20
            lokalene til eget bruk til sluttet selskap. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forbudet mot =
drikking og=20
            servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 =
gjelder heller=20
            ikke n=E5r lokalet leies eller l=E5nes ut til privatperson =
for en enkelt=20
            bestemt anledning til sluttet selskap, og utleier for =
=F8vrig ikke=20
            st=E5r for andre deler av arrangementet. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998 =
iflg.=20
            res. 19 des 1997 nr. 1315). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-10></A><PB><B>=A7 8-10.</B></PB> (Opphevet =
ved lov 16 mai=20
            1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998).) </P>
            <P><A name=3D8-11></A><PB><B>=A7 8-11.</B></PB> <I>Forbud =
mot salg,=20
            utlevering og skjenking til rusmiddelp=E5virkede =
personer</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
selge,=20
            utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som =
er=20
            =E5penbart p=E5virket av rusmidler, eller skjenke =
alkoholholdig drikk p=E5=20
            en slik m=E5te at vedkommende m=E5 antas =E5 bli =E5penbart =
p=E5virket. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli =
2005=20
            iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. =
1 juli=20
            2009). </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-12></A><PB><B>=A7 8-12.</B></PB> <I>Forbud =
mot omsetning=20
            med rabatt.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt for=20
            innehavere av salgsbevilling =E5 gi spesielle rabattilbud =
ved=20
            omsetning av alkoholholdig drikk. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan =
1996).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D8-13></A><PB><B>=A7 8-13.</B></PB> <I>Forbud =
mot innf=F8rsel=20
            og omsetning av visse alkoholholdige drikker</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =E5 =
skjenke,=20
            selge eller omsette en gros brennevin som inneholder over 60 =

            volumprosent alkohol. Det er videre forbudt =E5 innf=F8re =
slikt=20
            brennevin til landet uten tilvirkningsbevilling, jf. =A7 =
6-1.=20
            Departementet kan likevel bestemme at enkelte s=E6rlige =
sorter=20
            brennevin som m=E5tte ha et h=F8yere alkoholinnhold skal =
v=E6re unntatt=20
            fra denne bestemmelsen. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998).=20
            </SMALL></P><A name=3Dmap013></A>
            <H3><PB>Kapittel 9. Reklameforbud. </PB></H3>
            <P><A name=3D9-1></A><PB><B>=A7 9-1.</B></PB> <I>Reklame for =

            tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uten tillatelse fra=20
            departementet er det forbudt i aviser, blad o.l., ved =
utstilling i=20
            butikker eller p=E5 annen m=E5te =E5 reklamere for apparater =
=96 herunder=20
            deler og utstyr =96 som er bestemt for eller som finnes =
tjenlige for=20
            tilvirking eller omdestillering av sprit, brennevin eller=20
            isopropanol. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er forbudt =
gjennom=20
            b=F8ker, skrifter, annonser i pressen eller p=E5 annen =
m=E5te =E5 oppfordre=20
            til ulovlig tilvirking eller omdestillering av sprit, =
brennevin=20
            eller isopropanol eller =E5 gi veiledning som ved sin form =
framtrer=20
            som egnet til =E5 fremme slik tilvirking eller =
omdestillering blant=20
            almenheten eller en st=F8rre krets av personer. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Det er videre =
forbudt =E5=20
            reklamere for stoffer som s=E6rskilt er beregnet for, eller =
i reklamen=20
            betegnes som egnet til, tilsetning til alkoholholdig drikk. =
Det=20
            samme gjelder reklame for emner, tilvirkingsbeskrivelser, =
apparater=20
            og andre midler til =E5 framstille slike drikker. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om avgrensing, utfylling og gjennomf=F8ring av =
f=F8rste,=20
            annet og tredje ledd. Departementet kan gj=F8re unntak fra =
forbudet i=20
            tredje ledd n=E5r s=E6rlige grunner foreligger. </P>
            <P><A name=3D9-2></A><PB><B>=A7 9-2.</B></PB> <I>Reklame for =

            alkoholholdig drikk.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reklame for =
alkoholholdig=20
            drikk er forbudt. Forbudet gjelder ogs=E5 reklame for andre =
varer med=20
            samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike =
varer m=E5=20
            heller ikke inng=E5 i reklame for andre varer eller =
tjenester. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet gir=20
            forskrifter om avgrensing, utfylling, gjennomf=F8ring av og =
unntak fra=20
            bestemmelsene i f=F8rste ledd. Departementet kan gj=F8re =
ytterligere=20
            unntak fra forbudene n=E5r s=E6rlige grunner foreligger. =
</P>
            <P><SMALL>Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan =
1998), 17=20
            des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 =
nr. 599),=20
            6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. =
466).=20
            </SMALL></P>
            <P><A name=3D9-3></A><PB><B>=A7 9-3.</B></PB> <I>Tilsyn</I> =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Helsedirektoratet =
f=F8rer=20
            tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbud fastsatt i =
eller i=20
            medhold av denne lov overholdes. Helsedirektoratet kan =
foreta slik=20
            gransking og besiktigelse som det finner n=F8dvendig for =E5 =
utf=F8re sine=20
            gj=F8rem=E5l etter loven. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enhver plikter =E5 =
gi de=20
            opplysninger som er n=F8dvendige for gjennomf=F8ringen av=20
            Helsedirektoratets oppgaver etter lovens kapittel 9. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli =
2003 iflg.=20
            res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lover 16 feb 2007 nr. =
6 (ikr.=20
            1 mars 2007 iflg. res. 16 feb 2007 nr. 172), 6 mai 2011 nr. =
13 (ikr.=20
            1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D9-4></A><PB><B>=A7 9-4.</B></PB> <I>Retting og=20
            tvangsmulkt</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finner =
Helsedirektoratet at=20
            reklameforbudet er overtr=E5dt, kan det p=E5legge retting av =
forholdet.=20
            Samtidig fastsettes en frist for rettingen. =
Helsedirektoratet kan=20
            kreve skriftlig bekreftelse fra overtrederen p=E5 at det =
ulovlige=20
            forholdet skal opph=F8re. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samtidig med at =
p=E5legg om=20
            retting gis, kan tvangsmulkt fastsettes. Mulkten l=F8per fra =

            oversittelse av fristen for retting, og kan fastsettes i =
form av=20
            engangsmulkt eller dagmulkt. Mulkten tilfaller staten. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom =
Helsedirektoratet ved=20
            avdekking av en overtredelse finner s=E6rlig grunn til =E5 =
tro at det=20
            vil bli beg=E5tt nye brudd p=E5 reklameforbudet som ikke kan =
stanses=20
            etter f=F8rste og annet ledd, kan det p=E5 forh=E5nd =
fastsette at mulkt=20
            vil l=F8pe fra det tidspunkt ny overtredelse tar til. Slik =
tvangsmulkt=20
            kan fastsettes for inntil ett =E5r. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N=E5r s=E6rlige =
grunner taler=20
            for det, kan Helsedirektoratet helt eller delvis frafalle =
ilagt=20
            tvangsmulkt. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departementet kan gi =

            forskrifter om fastsettelse, beregning og innkreving av =
tvangsmulkt.=20
            </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli =
2003 iflg.=20
            res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lover 16 feb 2007 nr. =
6 (ikr.=20
            1 mars 2007 iflg. res. 16 feb 2007 nr. 172), 6 mai 2011 nr. =
13 (ikr.=20
            1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). </SMALL></P>
            <P><A name=3D9-5></A><PB><B>=A7 9-5.</B></PB> <I>Klage</I> =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vedtak etter =A7 9-4 =
kan=20
            p=E5klages til Markedsr=E5det. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved behandlingen i=20
            Markedsr=E5det gjelder de saksbehandlingsregler som er gitt =
i eller i=20
            medhold av markedsf=F8ringsloven s=E5 langt de passer. </P>
            <P><SMALL>Tilf=F8yd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli =
2003 iflg.=20
            res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lov 9 jan 2009 nr. 2 =
(ikr. 1=20
            juni 2009 iflg. res. 9 jan 2009 nr. 7). </SMALL></P><A=20
            name=3Dmap014></A>
            <H3><PB>Kapittel 10. Straff. </PB></H3>
            <P><A name=3D10-1></A><PB><B>=A7 10-1.</B></PB> =
<I>Alminnelige=20
            bestemmelser om straff.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Den som forsettlig =
eller=20
            uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av =
bestemmelser=20
            gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med b=F8ter =
eller=20
            fengsel inntil 6 m=E5neder. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom overtredelsen =
er=20
            s=E6rlig grov, er straffen b=F8ter eller fengsel inntil 2 =
=E5r. Ved=20
            avgj=F8relsen legges vekt p=E5 om overtredelsen har stort =
omfang eller=20
            om det foreligger andre omstendigheter av s=E6rlig =
skjerpende art.=20
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ved overtredelse av =
=A7=A7 2-1,=20
            3-1, 8-1, 8-2 og 8-3 som gjelder et meget betydelig kvantum=20
            alkoholholdig drikk, kan fengsel inntil 6 =E5r anvendes. =
</P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gjelder =
overtredelsen=20
            tilvirking, omdestillering eller overdragelse mot vederlag, =
av=20
            brennevin eller v=E6ske som beskrevet i =A7 8-3, skal alltid =

            fengselsstraff anvendes med mindre s=E6rlig formildende =
omstendigheter=20
            foreligger. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Overtredelse etter =
denne lov=20
            er forseelse, uansett straffens st=F8rrelse. Kommer denne =
paragrafens=20
            tredje ledd til anvendelse, er overtredelsen likevel =
forbrytelse.=20
            </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fors=F8k p=E5 =
forseelse er ogs=E5=20
            straffbart. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 15 mars 1991 nr. 5. Endres ved lov =
20 mai=20
            2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som =
endret ved=20
            lov 19 juni 2009 nr. 74. </SMALL></P>
            <P><A name=3D10-2></A><PB><B>=A7 10-2.</B></PB> <I>Straff =
ved gjentatt=20
            overtredelse.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom den skyldige=20
            tidligere er straffet etter bestemmelser gitt i eller i =
medhold av=20
            denne lov eller alkoholloven av 5. april 1927, kan b=F8ter =
eller=20
            fengsel inntil 2 =E5r anvendes. </P>
            <P><A name=3D10-3></A><PB><B>=A7 10-3.</B></PB> =
<I>Tilintetgj=F8ring av=20
            alkoholholdig drikk m.v.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dersom vilk=E5rene =
for=20
            inndragning etter straffeloven er oppfylt, kan =
p=E5talemyndigheten=20
            beslutte at ulovlig tilvirket brennevin og gj=E6rende eller =
gj=E6ret=20
            udestillert v=E6ske, tilintetgj=F8res. Det samme gjelder =
annen=20
            alkoholholdig drikk n=E5r den er skjenket i glass eller =
finnes i =E5pnet=20
            beholder. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 =
iflg.=20
            res. 6 mai 2011 nr. 466). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 =
(ikr.=20
            fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 =
juni 2009=20
            nr. 74. </SMALL></P>
            <P><A name=3D10-4></A><PB><B>=A7 10-4.</B></PB> <I>Beslag =
til=20
            statskassen.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkoholholdig drikk =
som=20
            antas =E5 ha v=E6rt gjenstand for eller antas bestemt for =
overtredelse=20
            av denne lov, og hvis eier og besitter ikke kjennes, =
tilfaller=20
            statskassen s=E5framt eier ikke har meldt seg innen 1 =
m=E5ned etter at=20
            varen kom i det offentliges besittelse. </P><A =
name=3Dmap015></A>
            <H3><PB>Kapittel 11. Lovens ikrafttredelse. </PB></H3>
            <P><A name=3D11-1></A><PB><B>=A7 11-1.</B></PB> <I>Lovens=20
            ikrafttredelse.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loven trer i kraft =
fra den=20
            tid Kongen bestemmer. </P>
            <P><SMALL>Loven tr=E5dte ikr. 1 jan 1990 iflg. res. 22 sep =
1989 nr.=20
            947. </SMALL></P>
            <P><A name=3D11-2></A><PB><B>=A7 11-2.</B></PB>=20
            <I>Overgangsbestemmelser.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salgs- og =
skjenkebevillinger=20
            gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 gjelder =
videre med=20
            f=F8lgende begrensninger: </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bestemmelsen i =A7 =
1-6 f=E5r for=20
            brennevinsutsalgenes vedkommende anvendelse etter utl=F8pet =
av=20
            bevillingsperioden den 31. desember 1991. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bestemmelsen i =A7 =
4-1 f=E5r for=20
            brennevinsskjenkingens vedkommende den betydning at A/S=20
            Vinmonopolets skjenkebestyrere blir bevillingsinnehavere fra =
lovens=20
            ikrafttredelse. </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bestemmelsen i =A7 =
4-2 annet=20
            ledd f=E5r for kommunale bevillinger anvendelse etter =
utl=F8pet av=20
            innev=E6rende bevillingsperiode. For statlige bevillinger =
f=E5r=20
            bestemmelsen anvendelse 9 m=E5neder etter lovens =
ikrafttredelse. </P>
            <P><SMALL>Endret ved lov 8 jan 1993 nr. 23. </SMALL></P>
            <P><A name=3D11-3></A><PB><B>=A7 11-3.</B></PB> <I>Oppheving =
av andre=20
            lover.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =96 =96 =96 </P>
            <P><A name=3D11-4></A><PB><B>=A7 11-4.</B></PB> <I>Endringer =
i andre=20
            lover.</I> </P>
            <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Med virkning fra =
lovens=20
            ikrafttredelse gj=F8res f=F8lgende endringer i andre lover: =
=96 =96 =96=20
            </P><BR>
            <P><FONT size=3D1>Databasen sist oppdatert 1. mai=20
        2012</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD =
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R0lGODlhVgNAAPcAANTX2srN0YWLknJ7g9DU18vO0sjLzp2jqeSptWhye+Tm59ja3cbKzqGlqpWb
oM/S1tEnSJGYnc4WOdLV2JuhpszQ042UmtbY29ja3ufo6nyFjNPW2ers7d7e4MbJzGFrdcDDxpie
o6itsaWprsTIzMjLz9x2itHU16WrsOjEzLzAxMLGytzd38rO0bi7v1xncLe6vtTW2dVGYri8wOKc
qubo6bq+w8HEx7W4vOfn6r7CxtLU166zuM7Q08THy9tsgra7wMfKzcXIy+Lk5VlkbrO2urCzt7q9
wcLFyLy/w9vd4OnK0eDi49jZ277Bxc0NMdDS1bC0uKqwtdM3VYmQlszO0aKord6DlerU2drb3NXY
29lac7K1ud7g4dTV18PGyairr7W6vtDR0rS3u9VBXa+ytqmvtLi9wqCjp62wtLq/w+3q7Oe6xOWw
u7S4u+vd4bO4vbK2udfa3K6yta6xtdbX2NdQarG2u6yvs4CIj7C1urK3vKSoq9vc3dLT1M0KL9pi
ec7P0O7s7uCOns/Q0X2Ch1Vgaujp6unq7Orr7erq7Obn6cwFK+Tl5+3u7+Lj5ezt7t/g4+Pk5s3Q
1N7f4uXm6Ozt7+Dh4+rr7O3u8N3f4s7R1eDh5ODi5NDT1uHi5c/S1czP0s7R1M7S1ebn6OLj5s3R
1Nze4d7g4uTl5uLj5N/h497g49rc3+Dh4uLi5N3e4dzd4OPk5+Tl6MzP0+7u78nN0NDT1+Hi4+Xn
6MnM0OPl59fZ3N3f4eLk5ra5vdvd3+Hj5eHh49/h5MjM0Obm6Nvc39fZ3ejo61Zha9bY3NbZ2+rq
7ezs7+bm6eXl58nN0dHT1tze4OPj5ayxtra6vb3Aw8/R1Lu+wdrc3s3P0unp6+nr7LS5vuDg4uXm
6d/g4enp7O/v8b/Cxt3e4K2yt+3p69nb3rvAxLm+wldibL/DyL3Bxejq673CxnZ/h+Tm6OHj5MHF
yayws73CxdPU1eOfrdjY2e7u8Onq6+vs7u3t7+jp6+zs7uvr7e7v8CH5BAAAAAAALAAAAABWA0AA
QAj/AP8JHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEix4kFHAzFi/LfR0j9IAkH+05eJpCNHHE6eVIRo375t
Ll0ii5kj5iJLOC3129lvFs9GPEvx7Ce036NHQz/xVKq03yd9+jo5hdqJalSoV7F24gSVK1av+oZh
XQXVnz5/aP1FSrsWbVu3aFmxSutvLlpU/vDmRUvJX1+/fAGj1URXE2F/hwenhbWYLt1TaWOlVeIv
kWUlllu1smz5HOdzikArWqBotGlFx0ovU6SsNKILiGIjAgAgdm3ZMWRvyMd7N+/fvE/8Fs6bwG9+
t/jx8+RJufLmyh8sVw6KOr/q/EYp165d+Sbn/DZ9/z+06ZBzUYfSmzJ/aH369+oPZcgwKYP8+vPp
z5+Ef36F/BUsQssii4RCoIEGkhJKJZUUUEkLDDYSQCMUphKALZJIokuGkjxSwiOqqBLEJ59QYkMB
HoiyQzQ7xAAMCZRIEwsDixySCzS7HJIIJi0EU8ktG9SCiS+nyCNJIrUA4Mgmn0hyyz/iAPDPBIug
QsIhjkgJQC2L9LLCAjH4kqWU/9R2SQyT+HAOFLmQWeY/tdSyzynArOJlL73ks8FJtZygz0n7nODI
KXesE8syMQBwxg4TTACEo6KIskcPE7SQiCcZfKKGLrrsEYoeuhjggRkeBOGBECKggMQXZvgAQhJO
oP+QxAzVUPBLNS40MMMvt/4SRxFcOGBEFFyE8ItFyCar7LLMNuvssw5plBFBJwnk0UAilZRJJvv4
E9O3+7TkEj8xZfDtIi4RmFM/lfDkk0/9yLKTvPL2I8lOQhVF1FBH7YTUUgD3o49SWBVcVVdYiZUw
VKuQZZZabEEs8Vpt2TWXXoLx9ddfgXWcsWOJJcZYWpD5c0rJaEmGFmWU+YNZIsYkspnMnSXiWSKh
lVbaAqShprMiq5UGW2xayGb0bLrFpidwE/DWKHDE5SOccfkkNx10WE8XHXigYIfdds51l515/JBt
Hnplu9cefO6Z4t5++dWH39z6ZRDgIgEaeCCBB4b/QkqDDDLYAoUSNpJKKrYczqEk03h4lCoGvPIK
LkFcYrkrPlCSBQg6nDOBKJOogUoju3jQChDZVEKAI/q0QIkO0uRyQi1TLkLCI0gCIM5Hi6xAAiJJ
CrSPAuwss4AoNmTgSPAC8QMMKAu0EgUvkNSyQUwbQOIIJMDcMIEBo1wPiT6QTACJZX76qY8nE0TD
DgAz7CBKN9F40s0k7PCTCD+h6I8JJg8wxS5iAYcgGEBUZkDCDUCAAhAs0ApJSMIRXDCDI1jwAC74
hRtsxasQcIELccABBbhgBGiZ0IRHeIcGLECBBljBCg2gQAQE8A4rnNCEs6CCIXZoiALc8IcM2QhH
/xDiEXzgox9GxAdJttUtlySCGd8S1z7IRa59zGQf5qrJPrR4E2fkpF3ughdQeFKveAVlKPziyb+c
khSofOJgVkGYV+aoD6+QRR9kectb1NKWPb7FLnVxTFo4Rki6bCwxiGnMyEYGmZKVTDIqc1llLhMz
mn3mMzrr2c9KwwudtYYlQyOabW4Tm9zEZje+8U3TmpYPVgonalFbTtacAx1+SMc64AmbLsGWnvB4
ZzzpKU960OOeScTHFHDTT3/6Y7f/2I1vBeKb3hREClIUI3AMmhCFtGkhxWkoQ8T40OMMoArJBQEX
HhCGMDxwCVd4wBtCoMQ1KJAGbOyBFx5YRSt0Ef8CbAQgBqiowARqkQ8GXOACn9DTQCaggFZc4knY
egQUdMGOGATgFJ6gXZnilIEFqOEcQZBCCfYBiZKar6TZY8cFQoGCSziCAPqAqT78hAmY+ikR+iBB
FUIRgCQ4AB38yMcoEBFUAOaDH7non3cyUIlPLCAASFDgCJxgDWw0wIIzwKALcDAGCrjABRQIwa/G
EKw5zIELQEyrslDxAh4aYgZqNeEN3OrDZYWAhxqIa0WEOESO7COJ+PirEZGIRCXiIxP+QKwTXQJF
RcREilO8orloYhOXWMKLOEEjvPoxRjPy5F5E0de+8GWUnTSFKaa1ChzBUkevKMwsDtOHHgUJl7j/
pAWQgcwLxzLWl40p5jDATSRaRoaWkxWXLpFsmcs4w1xL2swyOcvkzlKjs6Cx5jWiRNptbpObDSCi
N0xjJSuDM5zfECCXtEzvc7hGna9lR5ejSE98yXMI9NC3vmuLj33oQ7e4+TeZGVjEfPZG4AJVs5oO
elALnkE4bUoIcYfbkCSIMeGjkBNyrwjC5HDBAGFY7hIe8IArXCGESFCiF+RAQhaycAkStKIHPuWC
EHbAi4RixBPSiMYFdOALfQTPEZighBncEAA1RKEKuzBpSctHvAtcwwqiSIT5TkplSLhjBwY4Ajv2
wRlP3AKnQ+0yJjJwjiggIQnXCIB85pMeASMz/wMKCEAu/JOBXPiiF0BAgg0aoKsMFiEEYxjDn4tF
VgdwIQoOiEJfkSUDRjj60ZBmxA9MEOlI/wECa0AWDSodaQm84SBsdStcGRJqQySDCgiBRAJ4+A6R
COQdPHwBKgoCiQF8gBsDacQHeKgHhMyVh3X9R6kN8YFdFCQGyeBhGAwyALwWhBhuLQRf/8EOt4JC
rwrZxz8Cy+1u/1WwRwQsVA5LkpgkIiZQdAlkv3VFLFLWJjj5hhd5AsaecHZe+AYtaPN1xqWcdihw
XG3BCqYwPI6lLBCTrR8jZjHb6sW3hUyLJv6CyJA1hrYoSy5aLmMZY8ysZp2Jbs9I07NOAo01rv8J
JSK0sF2jmRIRvlkacH4z3qhRjTdWYw54atmcW3rtOrjkDtniWzby2Ne+w3yPKPa79Pw4fZn/pXMG
aKG3AiMIwdd0EIQqoc0JcTNxHOIUOI9i4XJmGBdoT+eHL0dib4CDEj4gBws2J40LeAIJDhCBCA4A
BADwohHl20clbhABMFhABDc4QyiQoIZDTAAq6ptAI9TACx9Y4wbjg7z6TgCJfAAAFFJwwST08YD/
CRURmFDO/2LznU5cgwcgOAIoDKCARiigEgZKqt5IBw0F5GIRLVCALS5xjjs4wQUH+AUFxhAHDxoh
AnSAPkKEOO2ENJrTj5409h8NAXMgCxIQ2L7/o+0B6rbycNQKaQURdpiMDzQiIQFw6wCmLQq3SuEf
NjAEO57Nw2QkABO+RlcIkQS7FgIDgWzKxmzOlhBWkGxAMBDVxkPXhm0NAVhJ5BJGBG7dtoHNYIFJ
tERNxFhRpG4wERNV5G6TxUX7gC6XhRPtUm+bxVljVEb20m+jhUZstBNSITBwVEddwVpgQRYK4zCR
IFu1RTG3RRdycReGNEhOSFsWpxgXZ1yRMRmSlAgvEzMzMzOe4RmlIRo70zPUpRqK8D/LIBtFczS2
gRu6wTROM15SU17EQTXJMUvNwXPgMQpeYzbYcQhEd1/wkXTDtF/M9Gb88XT+NTcEEiADIiB7/5Mg
BlZNDZJgCbZNDXY4qSBhi5Mh4vQIF5Zhr/AJaedhIdZOI+YBkRAJ4AAjX8ACfcAAvQAKdzAODgAG
I0AFIoAHVNAAVBAFlIJ4wIBTBCBTE6ANvxAAAdAAX9AIl7IjifBlmGAZ/DABunADByAEGcAPoqBL
NpIB3xEem1AJ5+AB1uBVoNAJOAINlrgL6ogjHiIJjWALu2ALvvAJvZAEupAEblAEDgB9J0ESIUEQ
IlEt0yIQGPEGEiB+kkYDEtCQDumQTyABTxCRD1mRFfkEjjaRGhmREDAFP8AGgvAGJoCRjiYBB7EC
ycZqfCUP5mcIIkAQ3KAB7OcBBWEFPEQBDP/hADuUBwqxCM3GQwngARiRDzPQkjtEDTp5BP+gk26V
ABFgAR+QB7uwanhFBacmEDbJfgLAAwOgDgvwDz/JQwPgAFRABA3QC+vHflSgAQlAgQ/hgXBpgeA2
l4DVgUdUWEa0RIrlLVzmEo4lLuJCRTHRblukgpaFWZZQb/WGRmUEWjXYb/0SMGxEMAdTFQdDR0FY
MA0DFQtXWxIjSIAUcR0zcYUhccLFSCZzXP4ASVbIGcbwMh/3XCG3M5ukMyaHCcvwP5igcmlIG0ZD
St6VSk7TSsMZh7AEHASQczunXlqDXtWRHs85Nu8hTOIBH/aVAevxZoZYN3QDdQByN41odaT/sAgK
ck3WhE0Q0gjP4GAOhjgZInYc0onkFDkiIorndE4gZjki9k6uEAnxRAkA6gOt2Acg0AR14AV1cAa6
AAJVEACWUQIRIAJg0AB84AQ99QvsgAmxMQr5wHr5EI2PEAVBAAINMAKPcAgCFiABVgEPkqKLkFSX
AAfYgAMh4ALX4APBIE6+QAy+0KMTRgxHoaOe2AmosACOgAgngQjcoBIocRLaApAACRIiMZCLxlcE
WX1umaVauqVcmixx+aVxSZeCNab4YJeFhUR6yZdOdG774FgxEQ4mOJjgUlnpkhPfoBM7AS+zEIOd
JS/6RlpF8S9IsUZNoYOVWTBgkagDd3Bn/zFbEaMWuBWagkFxwhVcIkMXsICaVbgyk9FcnPFxNxNd
tDkaPfM/vKCbuTk0aVg0LYc0LxdzeiJebkhetMoby7leuLo1tvQAZPNeZaMd1BlM92VfyPRma5Mf
bgNgdbOszhRgAVZg4TlNkVgACSY4lWCJXUchiSNh3DphHeKJjwM5GnZ2uECKHyZiIyYEb/d2vdAB
XqB8ExoCheAAFIAHYFAFgWAABcADSQACJDAJyrEf/DAfLfALAnAEX2AFXOAC8gB8laAAwacAoRCP
t9cIwdcIj3AOUoBBG6QNsYAKq8BOnfAJDPBGnVCynWA5q9ClLNuyLpulGyEtfSWzHyGQS//0J44g
guoWp3O6RfDmgkMhRp31mPtSFIFaWkiLWqYFcFKRFXHktKylmYxqhA/TR50ZSA0XSA8XGKLpF75l
mlIoXIJEXCiDMqu5Mi3DcR1nSVxoM19Im5o0hqzxSSpHSnZ7NL8Rc+MFh8RxArFkNVeDq9IBHT4H
dLi0Hd0hNr7kHcpBX43LNu+hNmpzCHPDTFCHH//hiI2oN1dXTQsSOC0wOIVjOBD2nhkCriAiOaGI
Tq7QC9GgBxNwDhdwBj0QDagQDAyACr3gARWQD4fwCKfgAYegPSegAC52CZugbQCgD8RwCRkwAVAi
JZ4QDK3wCCdAEJ7gAdmQDTMwAblAO27/4gmr0CIrQCkAGCdxsie1AAnyAABBUACbACjlAwmBcgv0
uw/6IHmisAzywAtA4Ak7MAOicA1hMD9QUAI6oD8EcCmIkAunsAceEABVsK+kEgQJhAQg4AQjMA7j
ECtOMEEYNANfVUG74kFc8GdjgAM0elYv28IuLBG9YAUJIAovLBFXSi0FWbMCcVjboliL5ZffUoLK
8S2TtYJG3IKJyS55usR9OhQZQlo2qC+FikYE0w8Bh6g/iMUIc0erABd95MWPGhdZy4Qes1tN6DEV
N1zE5Q9km5puLBktQxlYCDOfylzncDNgeBo+w0mbhIaycbdsCHOwurfEGYfGWRxHVYfM/ylLunq4
X6O44PGN2ti4wnQ2wzS5koudySQ3m8ys0EQLm8s31FQMxVCtC0Y4qAx23zR242RO54QL+ukKb8cO
QQAHF+AlAGAAZqANN8CMBJALC8ADPcAOvoAJWQIJXdILoQC9G4UJnxALLaBtG4UIsdANMbAMBbAA
+aBRZHIIOtADANADZkAJJDW/5TMB2xML0tANy+gI5rN5+pAIBFA+8UwAAFAFahADQAAKPSApAJAB
iHApnjBmtMAPsrEJGSAJwAAHX3ADN4B4INDB1hBBR3BVR5BVFFQrGoQDyldo0MfCNYxtq2CUShnS
DPFrOxRsywIPL/AOIU19GVGXg1VY2/+SWC7hLWzqpi0RmONiRe+WLjeBxEC7xESNg47pmKIlqGuU
g5MZR1xxqD4IFgWHR138mZ/pqKCZFhizWxvD1aYZXIl0GKhZtsilMso1x5lRx8ylMxggXaUht0Gj
DLz5x0hT18EJXsRJyMPRt8cBuHiIXrbkHF/Th2OTHUTHS/glTEeXX+ihyd65H/0ldc9EIOEJTZFY
yqDbCNc6usjoTZr4IQZQdiJCruwEYu4ky+DgAx3QBefwBQ5gAWDABdQQDcDQCPnQAheABFVwBrFQ
CfpAJo6QAa2QDcoD3BWwAEJgAOwgCrpwCfqgvo2yggsAADbgAwHwvJDAeeZsPioAAMn/GAuO8GWe
gFMxpT9QcQsDPXm60MHAUAHKIVTO8Y2LUAkC5h+L0AirYAMewMEjUFUifAAwkCsHgANuQFYeFAVG
4EEhYAQltCzXt31YAAgKCQGCMBHmcAV/oJBboBDD9lYQEQE8BAcFAeI71GsEAQxpaQg8eRGrZgDU
YgE79AKeUBA+kJIpbRAMsGtEQMMLZeMPGBL8UANUaQga0Liu9g/lsEMJYGwDMQNudb1a6gj4sG3f
loFG1IFmOljawi1qug/MkG6QVYJTVC49a8T7INSLKUYx2JijZbRtvrSFWsVRAdUIU+cGdxYFc9Vh
PDGRmoRf21sdA+hhixhijakkc+i0//UydJzWl2QzeaxJpEFdJtcaypBdRZOGdV1K3iVzxVnIhjxz
+UA1yLHIWFNLhgt02PGN5TFf4xFfSId09XV09pEej81MiGjfBRZNBZIgpGzKXGeJhRMAEWa6G9I4
H6IKIGIAGvYJr2yurmDashxP5EAOC3AN1+AFXjADF7AAvVABieALHuAASHABvNALo7A8GzABK+gB
IkABLeIBQLAIVVY+lVA8ATACADC/flJS2p0IAAAEUpAEADABnIEJ470/o/A/lzKwwBAKPpAEPiAN
EJKiz+pM9y1nu54LjRAMwNANsVfRYNVBUYBoZeAAc1AGEWAEMF0RD4592rd9l5ZpyP9yBQppB+Un
agzRCy35AZKQENDGfgNQk/1HDANxDoZgAQQxBC05APoQgMDWEJ4w5Du0bAURlnnlEOlg4zs0gS0L
WFVu5RdIpkmEl2la5m4aLjwrEy4xH+cSE16EWd+wxGK0E0BRRjRYCm6uRpJZqAOnqHbug2Ex1bP1
xRCTtXMBSBjjtR6TMVE4thfnximDthuH1jTTts8lGqJBcjojt8rQGrhpNJgOyEaD157Ot8ERNaGe
XnaoNbckHYPtHH5YHr7EHpVcybB+68tquZDtdHczdboeygniN6TgINUaAM/AYBIyId2EiZq4IUEa
rpLzCeS6Tuc6Yq4AT28noHLXB1n/4ARNEAu8MAO94AmI0AOFBwZUQAcOQAdBwA4B8AU6EOpYwXn5
sAMBEAaIdwmPZxkxBRD6EumbkG/CpHIzShxClI9fPkSjEPHLMCrfxU38dsXwgMIFkhvEGu1SkCtU
LgUKWigIsMuXrUaNAjSC9giVuwBJKPwKwYWLkQh4yvwjConoP0tHHR39t7SpU6YyGE2lWpXRDxNW
tUIwx9Tr168I/mi1SsPcFLCoXhhia2gG2H8WDIkgyotI2whwIQ1gmywBN7CQErQ19KETWCqEQ8DV
QbgAU18f2lLzCoRwmK982Wr4CkpdW2JeIxAGBdf0adSpweJj3dp1632wX8tm3a+1/218mTL5y7TP
X6J9wfcpEo5oX7jg/JLvQxY8Q/Ac+6IHX2TJuqVKlfr107693yzvjbzL8l6+Xynv6Ld/Ks++36dO
+uTriy8/Pif5+PXh1z9MfiR/VvFHH38A9OfASAw08EBWDvSnwQNRcXBCfyhx0MIDNZlQQ3804fBA
WBw8xZ8R/YnlwBOVOFDFRJRIxJhEYmwlxhjPOScRRc5RZEdFFuDRxx152RETIjFBBBEtjkRSSQCU
RCSGIzfY4KKLCqrSoCvzOUHLi7bMh4B8buFnTE/GJLNMftAc8wEzQeHnEH7chPNNOA/Z5BA878RT
FDz3xNMUUzIQNINJBg20UEIFLf8UUUYXoWURSCuAFNJQQqF0EVJIqaSA7CppITuZYhI1plQCSOVU
XSRRVZdpJHnkEQMeUcUAA16x9ZUgcNHVg0t47dUVVzwAhwRKwGEniTSoACOCOJwIwAUv/BCDkDHU
iAYEaoKhcQJ+bsDDghkmCKKBAPJJhEhEMEnEkyIr2MGAcQ74QoE3EQU0g1wWOSTQDBYJpRcesHGB
Ah+yKWEXYiTZBZqREk741RJ8UVUSYkq4RJozhJgBB0cwceRjR/RxJBN9IMnkKKOK+iflpJpy+eWl
oFJtZpprtvk0DlDJ5rCbMcmlZm566YUfr6g5Ix/TMpCml5S/goQD0+LJpga4FAD/hgnTMGn6Zq67
Jmo2sMOmLTjXYqsNH9xw02e33vwJDjhmihNunzGDa06456ATbpHgrrOOO+/A20688bZTtTz1zlP8
vfUYdzy++vabbz/99JPPP/kERJBCBxf0fEIJK8TwwNE15PD0DkFUvUQSJ4zlRH9U/K1FGmeUkUYa
d9RxRyAVOWZITJYhcpllnEzyyCabRET5DRBp3vmLprQSSypP8NLLi8AcU0wyzfQ+TTPZHBOUOuPE
cxQ98+zzTlPyzOAQPvmVP1FFByWUUfsnmVTSSCf1319SYCoUxSjGprLzjGfMRCYKjImpUCWJVEFQ
EtMowSMqOCtVzApXusKFB4Rx/wkQeoBXrhACOEwIDh9QohfkQEIfspCNMCAhCRPwAR7AwIcGUEEE
fOADNa5hDWyswHsZyYcoNgGRXQTADNb4RRJIkAFL5eJTlQhFI1rQrxagpAWfAAIIjsATEPACFb0y
QDAs+KpHBKOCn/hEGdPIgEOAzBHtABkiHMGNj3nMERzY48fWlgmTNW1rHyOKzKAiM68lUpGLZGQj
HflISCpSbJOkJD5iYzZMWrI1zXBNP/SRG97oxjfCiVtwiDM34SjHOXibG9/24QxnXAdw2wGP4Agn
HvL0I5eSWFwv+/GqxnmHPfaZT+QmJ7n8zAdzBNJcgia0oAZBCEISwlDoLDS60f91CHUOCtGBWMc6
CrHoRbXD3Y0SYSMe9ehHvlMEJuQwvOAR6QJHStLxluckAEDJeUeKHpWmNz0qdYlKYLoI97qXJjXF
KXwKZaibRvGmUagvfemDH5/2ZT9+0U+j9tOo/vq3P0pZalK0yBQVSRGK7EzxUwpkaakacSpbTAyC
EazgqzCoCly9QlcM0BUIQQgsDwALHCVUoQ/IwYIsNMEadfCCC34hBiiE4gsUSMIl+BEokYJCFw0Q
ABoEcAQkWOEX1UgCTUTFMAU04hG2UGBMfUEJbYh1DFxAAQBOgQoSjLETe/WpByIRScAGVrCDJWxh
TXNIuLRsZSjTTSZC9jEczc3/OMu5W96i48pYYuc74SmPLHjpy8Q9QpjmGW3j9NEPY9Znr5OzHH+S
qQ//CEgfCipQ554JoQU9yEEQ0i3nKnQh4DrodB9KXYaK280QdbNEI2Id7FbkItqRs0Y02l06eccj
Ie1IGTxCxDyRpDzkMWmf0MuH9LJUEOxh70sETaia3Pu9NpnpoWOaL33pW19+ZGRMoriq+vb1XwC3
r32HIBSeFIW/QSEqAxXol6P+N6lQZIoUnMoOp57RwAba4lSrUhUFYZXBXHUwEj44Rwz2UIBorKMV
6+DFAlaRxV28ahKeQEQjSOALj9XiFo3oRSsM4LF/bAATr8pHLcRx5A3w4xO9/2hBygDwD36gohc3
mAAwPPHko0ygEucIhQ6AsYde1OLJYg7yUibBi1as4BwrgEQtIDGBj0EiERPYACTePOcYAIMdF7jA
BICwgx1AIQyiEEUoCjCJ+twCERm4RBg8EIBQ6CEABvCAAajhAR+gYARfEAISxmGFJCTBCVaYQQNc
AIQGzAAGB5jBAX7BEze4oScO8MkYDHtrXOda17tGDWILyZSU2ZkouhHZ2/ZRylMiR5WqfM509uFK
63yjO4IbXOG2k0vSJi607VmPe9ZzWvqEW9yuRWZs57OKya0iEv95pm0351vehu63waVENrFZXNRt
M7kimtApSuTc2B0ouuPEHf91Y5SjdfLod4rgxTLS6d17Kk/i9xzvlKaUpSpdL6DYI4CZEuo98TFU
5AwdBX7r+1D98okf/OWvnf4EYJjvaxIEVnBHEzyoRQgKUo+6FKUkbEBPMTBUDUxFTCUoiQrGSoMb
ZMAlvIFCSvAiAELohjyA0Qp3LAAV+mrBJc4BjBaITB8toMQ5UHGIlI0dFQrQBwCO/A9PPCIbl0gE
lgFwgk8sYwEA6EYv9PGPJz/ZEdCYQCjkAQA9+KIWG6iFIzbgiAkYpREqWIUBnjyByBPEzgOZwD7k
M4FegOICZ9jBBKIhCiiAQhSTuAMogJEBWvAjRuziRyOAAYcgGEAPUfAAEkD/gAQR3MAJ40ABCEaQ
BGyQ+gipPgAMXHCAIzyfJ2MYQxx6Egcu4IDX2+d+973fSEMWUmaKNYpRSKYbt7nt2Kbcx2T3sY25
CUpve9tHtANH2mtbux+f3Y56SpG4X/IO0XIPAmQccbuP+bCc/cAcdDu3+Vg3AsmtdmOQ3QKdCJG3
efstDNnAecMQ0xGuCYEF5eo3flsRCqERGLmd6Tq43VmA3mGnIFGE7ZJBeqK4iQOv54meiwOo6Umv
gLqIgwKfIOQH8QEFN4kv+5ovJeSH+dIT/kqfAfuTAYvCi6ofK+QojeIfB4OwkMKUAqIwT0kgDGsE
DYugCCIGWJGVpdMpBmAA/2EIlnrrgF4Igy8wgB3wgU6ghGwAglAABrZzhER4hAUAgnNohETYgH/Y
h0MgAataiifbh03wgLNzxKZYhHWYAHbYAVFgAKMIvJUpgQmIgRsIgDtYBEfYh8gLjjfbgEZYBna4
gSeDhBOQD1kUiESYRYGABEmAggvghRlQvWvohh6oggsQhRjBBNjjB0zwBE/Ih0PYBWnoBiEQAg8w
AyRAASdwAhS4gU9bvhnwxlV7PjcYAzfYiSKgvhBwADoog8X4Pnd8x0WSBioYDMeAx0dCLKfIx8VC
G9ZYm7UJDvUzpWSbG1Xah7yRDlS6jkr4m+7YLGuTBWzbv/RYHP8LQMdhj/9heo/JWS1keq2OVMB0
c7facjdWyC15kxBrIp0OVMl7E65tUh2YbB3fci7oGrhEsJ1WMKca4REMUCefFJLsmsF5sifwWh7l
0aeGuDjqWcof5Dgqaa8zAbn4OkKqZEL7yi+rfJM7oZNNsCiLejmwLDAstLkrXLCd47meO6mTqoRi
oLBPaYExNBWjOzpVKQGlqxVbwQWeugRhGKERo4RPQIUYQAIccAJtWAdfyIBGWIEvsAZtQIdP4Aej
mIBcOIWQSISjAAB98IVWKIG2IwoAwARU2ANRUIFQuAZo2Acyi8VOOIMF4AUfgAJPiLw3szNI2AcA
kIQJ4AURiAHPm4BjUpf/2hSIUCA0PwuASssGUUiXB2AXI/EX+eIHWhBEPfABIbBGFLCG5Qu1Bli+
I/jOA3ABp/oFCqCAnwiBODCCdWxHe9y+MEgGwngHOWjPmrmBeoykv3tHfdRHl1mKs2kN+UC/uQEO
9gsO5EClVZq/Z6s/++OOhnTIfsCl/JPIilQcbWuPAtwOcdtQkExAZXpAAnk3ZxJJAJEmCgydlGxJ
0uFAEDQuF+Wcb3IQgJMdJajJmyQnc9odHQESIPmd7JJB7rqA47EninsSJVHKH/yn6tm4gjIoIQQf
NEETNqlKhTo570GfMdEvOPlKLu0TL61CsrTCSag5SemXRxEpS1HLCAO6/7e8sKF7KVswugiaoAv6
MFsJMWH4oL4CBxX6AhZgAVTwAQDwgSKgAwoIgmhYgVCQj0eIATgAAFTIgAkAvJUJhWyQBlEgs3+Y
gEYAACmIBhUIgB1YhMerhabYAAJAhQlAB224gWWoTTvLPEjYAEm4hgkYxZLRBwKYjwkgEn3AxUTg
B3nYgSCwgm7YhQx4iAeYiHwokzuhIjgJlApQgEtAhyC4gW08vujbCfEkz/CcvrkCinkwgihwgCig
z+1TC8J4C3SdGftsi8dwJCYYDM5o15hRiqOwJLPhpNsAUFEKSFRyP/hbDlaSDmd7NoXULIespWrT
JYc1HMSp0O0QrWAyQP9P2kgP9UjYypx1G5CRrC3aAtl3a5CTBJ2UDK4MJK4Q5KYS9CZvmlEHcRHo
SsEZsZ0cRbjrUrjscrgd6S4lIUoncRKlVEoe7BL1wp5baNaDKpMoXRMiXKg2OcKH6pP6mqgv7RM+
eZ8By4CMop8xzZ+bQxRaMFN/6bkIi7BMAcNKCACWEpWiSwUOUxVimAY0yiCcCgKd0ks9DSpgISEV
AomkqoMmkIdeCIZLWAcnoABduFVfOETAQ4RVYIdCnAAyq4UMkAcDQALMKwcVUI7O24fbJIBe2M0o
+AJUQEXbTF1HKAFAc4JyQASBIAAa0YdmTIRbuIVEOBJUuAMDcAIPWIj/mVu5/Vq5Q1iEFsi5QpGU
XUCFdBACJwg1K2iAang+HOCCIsABCghXc42CMlBHI1Akc0gBE5AAsqAKO2gDCChfq5gCMmhf931f
+J0CCBgL9Z2KKUCA1FDXtmDXmgkDzRCAEHiHzYjXo+AB+PyABEhgyTAEyvgHuzCEF0jgF0gGA2AK
R0CBBc4DBxAAQ0gAzWALAvYKDiiHBEiGPAgBDSAMDUAaogiGxCAMIkjgBNAATPCKVTiAD3gBKnCA
DzYECtA1QnoZ1jAbTWINfnUNYvtXUpKs4NiGgmQOVpoOV+KbzFpIwKE2atOlXIrIC+0//HMcA9xQ
ZOIEBbQcAelY2gpZ/wCBpglhhWmyQJWMY875EDpeWX8QQRJEERMxwYCb2duxnXPKHXTyyR1ZOIbj
ke0K2vBaZCPlpx0sWoHSuC8Jk6V90oR6gCL0niPMSiacE092OT8JZbA0hZm7ufpBsEURFAZzMJEq
WwiLsGJY0+wIgEoYQ5k4FbiVqYSh2wtaw0/Ilb70FaB6OkowKiQgB3LggRlIAwvAgxEQBQAggTg6
gUswAw8AgAsggUQw1cXbhF6IKxA4vWtNhFi1TU+IhRgY1C94BNAFznK+zRKIgQmwBiSYBIG43RgR
CGOMEUV7gEcABSk4giRQAQWwFK9dMEFhiVwYlFBogUeIhS4Sz4Fxg/8iKEccGIMiCIEi4IIoMII5
oIMiwNdEkor6xYr6/QMIWINEuoL6ZYQ/WAK40F+24F/UWIC1YAsbAIsQaIsBAIwCJgwYAAshMIS8
OIpzWOAPWAWwsIL7bGF6NAQ18IoYgE+2wAyv+OB6ZQpQuAtDSAZEZAp2II3vcwTamI0jxg20aazd
AEgCLdD2ez+CbY68yRu+caVX8pvsoKXyIJyH7Wvz2LaKfZzU8tDKuRxkasAzFskCCVkKbGx/wMAJ
UVHiGq4NYdnlclnYgR0VqUkbbQWbFeSEI2TrmsElqUHxWh6kJK/yoh4rQS+B4hKC4gcnZcYhVJOQ
kxP4yojzWR8v9cr/r4Sf9zmERaG5U7ZCBlMwLfQXNPUftJ2wTpmiUSE6mMrlOUW6V6GVDLpTDuIV
X+FbD/AGIehTFuiDcbiHcZAGYAgGEigAIxABJ1ADdni9DQBdR8iAKJgHMIgCPQAA5PSBkrEzWkyE
FbgAKHACalgEO8NFSPhV+SgBIAgAa0iCXTiBY1xWdjmEBziXZhyFSgAAHnACF+CBS5giB8uXBaOF
WoYGBZgUuOyEbNiDcVC1nXADjo4CLsDoEPjoOfg1/rQZklZfk1ZflFZpRfrx8jWBtLjpmVaNPCCM
CoaLESAMFGCKc+BqovYKpqYHppALtniBXoCLdwXho+AHDlYHKoCH/69Qg8vIjLbIaqKIhMF4gQNA
pH/Y6bYoDXgsm7ImYnzg1+1wjT9aa/VDtreGa7o59ASFDilmUEv4BkvYjobM4s7yDv4DQPUAptJi
HNVKpsKWnNZKN8SewI+VwAqUY3tb0co2Ln27Y5dtneaakBqNkc6WrnOyrtD+UZ5VBJ9FEiIFrybR
p4uzuPNayqP1ko7zOGQfQk02E/0SuUNoQorqUq/8k4NOFAWrua8llJzbOS70OUzRlAICurUVFQZ6
25mSqRKYoA8zABDT7u4OoWBxBRNKIWRmASQIAxxYligAgQkAADXohERwBFEIADwQAQsAAzrABm2A
Ah8IgEfYVfkAVv92iIEqsIYCGAX5IACIH4gTgIRLIEVraACAX9aIQIQHyIcM2IQjYZNRWIRzUCIX
sIYL8IUAUHFPWYTsMIlaXphGSKuZ8IVV4DInqIYx6AnuVUc8wIOi3k+uMXKyCHL15YpFYun63YIk
X9fUEIW28Iv8BAsAIIwEyACvEGC2GACnyAMiGAKmKADCGADTCHNDCOGvyAcHMIQpzwaqNgSrZgqs
To1e0IBkuIF/kAexbs/X4HNMQvx+TZt+XOtRWr9TKvTkUKW7SXRnqw6/eXQIpTa+ftjDmUgvptgC
dI9NjxxjImONbUB9kK2PpRA2jpDIvsDYZ0kX/UB8Y/VW96Z/g/X/mEXBgqMuHqmuF1w4Xsiu4fnZ
0r7BKEnK1cY4g7CSox0oh3jS77FtJIQTqpxarRwTl3NCP7GoAZu5jMJ2BLtC/VGUB0tLtG3LTvGU
BhI6B0qFVDlDV4mVC2L3nAoxvfSpXgEID65cCQEHjhIlH+RYZLnxKFY0HY884QEzYgQeOlQaJNmx
Z1yBRrf0kdR3AlKiGXuQYJuQ6FaimAT0wdRHAFUAHioaSMO0iV8+Ufk25ctwaFQ+fojyTSKhTYgV
GAZ6SbK1S0GlFgoaNYLG1ZevXVy77gpGiZ0uazBCjOFiBI8DS//k/nP0ry7eu3bv1t3L958MRoIH
E2b0w0ThxBDM//1t7PjxvymJCwOCjOqFocyGZkDG9MLKXQ2aDRWA/M/M6AaPrWh+YeBDHsfSMGdW
pwXyjdGlG7M2lEzX3xPJNIdxPECzhseQqGT+wOTvkdGgTFOvbv36P3zat3PXvm/79+/4xH9vpr3f
eXz6MrH3t+/9vkTM3iuCvy8cfH7wkdm3vwj+IpYIWEk/BfZDYD+zNGJgP7IYKEk/EPZTSoEUUjhh
gZ/0o2GGBurTSSckhVgSJySaWFJJ/qziD4uRsOiPiy/GGEmMLLLyIiX+5Kgjiznu+COPLGryoj+a
wMLikS+e8mIsLypBZEwxGRNlK1GeE6Ui5yiiyAILbLmll1vyov+IMphgsgwmiGihJiJsIgLAm20i
EoOciGywQT75TJBnnnvmeQKfgPKZJz/83FIoP54gqiiiDxT6gKOIgoLoT6Mcws8mhxySaaabasqp
poeIYlQGGZgySamolpqBqqyu2moGi6xawSK1hlLrIrfiGgoppITCayXBFlAJVwE0YuyxXNmSii2S
SKKLs9CWIMkjjxjwiCrZGhDEK58EgcslwlziwSWXuCKQK+CQQEkH5LhCCRQg0GEBH/VSgQYFFAhA
hxAXhIICFBncMpI+kKASQhRCiGLFETokgoknZnqSyMQvoaJLOUkcwEuhovBzKT+T0Lrpx0bZAoAP
2FAwzgWfNCv/Fle7iOUVtSWEtQsx1HbSixpBHBFCCFys9w8kRPNFl157+ZUXYJMRdpjTg0GAXWNL
ABK1YBC0sYYdjEjw2Cq0ZXbGYw5kJgJfFaijmQeraZbALqYVMFxmekBWwwejUfOYaJqV5kEr/1gw
Gtp8rZK3Znv/g0kAdr2j2Tt8oRDBPwmM1jZfBoxmCDF3cUM16KE/1h3p4Hk33umoi4ePedsViE8m
62XynnvvzfceIv3lB18G8OXgnyX7LOKMgAMaOEs/CyZfoIMSSmihgRcW+AiHHGZY0ogfoohiiSQN
U9KKMrZYI4zix3ijPzeiD+SOQQo5ZJFEJunP/EsSyaST/sSk/0SUiVTp/5Ws9CUMcGlLxzCgInhh
JjRh4gJueuCb4DSnOuEpTxXU06AGJah8bJAAiEpUoTzBqBA2ih+RmtQhJoXCTlmqU5gK1aY2YRRT
aKpUNLThq1alQ1elalW0iJWtakULWuAqV73yVSUKUIwkBqsFlUAWFI+Viikuy1nPgtY0SlAtbb1C
Fa/4Fi5wwQBxlatcA/GANwziA4T04gsL6UMW2FEHL7igGhMABRKsoYZDJEIfnjCABUQwAgsozApO
YEAiEPGANkVskYhIxAp04QFrzOAMpihVBXQYikrIKpOxIsYyfJCEX/xCF9IIhhYfIYmcOYsYMvPF
I1JJDGI8Iv8YlwDGDISQCEewR3b/yAQkima0o/HFLkuQwRMkoMxlMpOZEHgmNKMpzWlSs5rRlMAf
/pBMZ/5lcKNJBhHCubnNlcMxmDgAZl5wgDtEIDMJ6AZ2FpG3BVhnEsfZXDIowAFHIM4Q7+gGPzwn
gHFqgBJ3scRA30aCbm6OCsKMh+U2F4HP/aMX98zMO7Ihuo1yNDul+6jpUucd8bQuPdrRB+wyUTvd
1Qd3u9vPe0pln9+9J0DEs8Q3CkQg5CWoQAtSXoMYJIkLSa8fjzCQ9ay3vex1Tx9N1cf39LGKqJIk
fOWbkY3Kp1UXoc99OgLSi+AXPyHdT0lmZVGT8ucPJfCPSm7/DaCWsqQIAhZQEQc8oCLOZCYzXcCB
EJRgnNp0wQz6CYN/0uCfCMAnQy0KhI5VFKNOyI9RIIqyH5tspzr1qRqKIlSXPMQOTZXDHo52Eqiq
VQZoJcRcBdGIoSgGEpnYgkZU4hnIKlYAqDjFaFkxZ9UyQLaC68UvhhEX5CoXuQZCEDWusRcLuUEW
mtAEFVQBBSA4hygMgAd6CaABYKBAAAxAAR9UACj5QEo+EGFCTzyRGh7ABg6gcFrWZiAXoVBALmS1
iFwQax0eSIILQoANAKCCAZ/4xCN8kcoSpDIYnWBAMH77CQ84osKOwMQuHcGBTFQ4duwZJogb45cR
/2VpHT0x/4pTrOIVs7jFLl4xSGMc0tWhTqQl7Y7s9rHSRNinpYjAz0v30bve7YOm//nPPm5aCUsg
qKcG4grzhBq9KTMIqVbuh/awRxJOPLWpJYrqKvQBI31g9arikxH6uuq+9rXvfmKd3/z8Yb9TpJVF
T7JzIqaU55hU6X9wlSuYvmTXA2JCgXtdhpzW1CbA1slObcrHBQtr2AlskIOByodi83EoEDKq0441
Icj4AYpJiVpTH9MsqmEIw1GVitWiLS2sWjWJRahWtUQkImtZy6te7VpYTnwisYo1FmPp1orGTqW1
gsutbuHiW8JgwHHP6IpIeKMga6TEF1jAgjAYwAouwMNGGv9ABTAIIAQR4EI3vuCCSfCjAp1l1ccu
9YBWHMEHIjiCGwrgxFzkYiuViJVWbFWJrZCgB9ZwgRtCEIRskIBcnfgEKqkXcQOAyMCXaEeFMW5h
blgYExbWR4fZ82FhgnhpSjN5MV+s8pWzvOUuf/lGZSzzkNaYdKtDj0nbQzsew6el+8hd7vahH6Hv
gz9Cfs/vaCq8fRTvGwhqspOXF+UqV4jKRmVQ9T5Rkn4w1alb/nr3uhfmqJZPzDAqc4te1NU2E0ms
bm87kuJsPzn7I6135l9b9dxnK2HpHHENEwLzKodDm6nRDwQsozewlDsNqrB78pOgACWoTB9qhCNM
VGTjXer/S1GW86oOVao1NSrQvtoUlxytq1SlelfROla0Uu0icG2rW/nqiKQYlrCC9cSxjCUVUpwi
tHgriWnE8rfAHS4YxSiM4wpkXNU2yLoooYJrHEG698CGF/wgBkK4YQySHMEvAiArU+BqEodYBAgE
QAER3AAJMyiCECShlUYoIABbUUDOxjLbRjAgHTeohltYwQRIAyWQACp4wMMxAIggIANcQhdY2CFY
GD9YWD5YmAVq2MfxUuz80l0IEyQgDdPYhdLoRV6YGMydIAqmoAqu4F3MnAt2x+rEIHe0zutsh+yo
lI69B8/VR9AFnX4MXdHZRwYYGXxYwk0xmYFAHYMAlYMU/4iEVN2EFFVSbUiHaM+IjEiJeBmKrEKY
SRVJpB0Ypk9Z9QiOlGFYvQ/cIQn9sMic0V3d2dla6U8itBWf+Vn/xNVcfQng7dUCHVqi1YkEAQCj
0cniQVqfHKKfQJ6lHRafEMCmXd4IRYoJFUqoaYqlWCLowVCnmEJn1dANZcConN7pocrqpV4O4UoF
2FoR6UquGZHuvWIAEIttDRtXUFG0BJ+zlMA0EN+1HN+yfcsYGRdyjYtyCUEkHERCZFsfjMM9zJEf
zEAoCMERUIA2xAot5EKpeEADoAE35gEefAEIUIARgEAnNEsj7IIkeEUjzNI5ygwx+MInnIMU/EII
GAEXUP/DAvTCGhnguFzCKhggCwakQA4kQVqHCKZcMe0FCBZNL7GHI4BchfXHNgQZkdUU0znDN1jC
8RiIgzTh82AISGrIFCIVh3QC1mmZiGzPiXjd14FPVVmVVpnZVmlVmolhVuEIWJEhWe1kWb2dGr5I
kpzC3LnhG97d/uyZ//BZIgTQUgpalwTal4zJlijDl/iV4SGenAxWBU2ApG2Q5OWJB2naY5GQ5X3Q
A5AaqRWKZU0WpXzQB3UiplBiJ2oKDR2C6cHQJ15SKZIiaWWSJ2WA7OWKrtBer+BeVgRLstRiKlgR
LqaSKhjAK7wCLkSCCvSAJ8xAN/QAKPCCNKwAMJyDNBD/QwaEQiP4Qgs8kijEUgZAAgBAQgYwADD4
wGr+Q2tWQicswgQAgDiIAwDoQyP0wiPcAl/05iOcwgoAwAVkQC38BQAcAiqEwgygAhQAAAHcRS3U
AgDUwj5swC20Qi+gwin4wCnw2AQ4wgY85AS8xwTowwQswySsAC9MgA1EQzpMQDRMQBhcgyiEQhXc
ARA0Ak1gQgZ0wg6Ugy6EQgFEgQF4gAfwgAcIgQ/cwDh8gRB8gQiMQxIkgRVgwxEcwQH8Agy4gAsc
gIgeAAUUwRi0hQMYgT2GQEG+KIzGKEGe3F8gTdEwpOyAHMjtw+0AXZAJGZEh2UUKSNQBVZU9ofRI
YYZY/w8VdkhJpuQVpqQWgg+YbeEX1gj5EAmWqh2RoAKLoIKXmiGPgNWQwI+ZjhWa0k+SyN1ZveH9
HKVSxmlMXEmW4GFdJRCeksmWOJCiBWJg/amdVNBgOd6lDUpjkRCiIiqkfFBaUpZlPSpbRiqnxJsp
XNam1GVd0qVnkZ75hRYPfepfAqYQsaIRFWYx4F4sJguxVRG0BF/xKVsQfILz9cIElAAPAMAC8EJH
nMMjQIMkdMIqNEKeLMIlkEAl6EMtTAA/BAMwrEAu6MNdTEAGXIItCOdu/sMELMJ3bgJ2RqsCGCcv
zMAlsOZdAMA/nMAjTMA1+AAATEIj/MOdXOd52sUlwP+BKEzCJ2zAe0BCeu4DSkCCIwSTsl4DANwA
L8RANJyBJ0QDFEABEIwaHOwBMPQRTSDCIqBCN3hAFBRAFURBEHiAe5nBDYCACCDBOIyAExiSEyRB
A7gAKc1AA5CoC1BA96EoW6RoPXKBjO4sz/asi1UYCSIk05DcXYgcRMZHz9nHRAqd0SEdgFhCgCDh
gTiZ8ixIE0YIg5TChRyVgXBtk35tlZlkSo5tS3KZlVaVF6pI2pWZi2yp2qFPmH6pmLLd3J6h3WqC
WK0hG7qh/TSJ3eEZHf5PHc5pIgyQHn4JXgnansoJVjJum8SA4vFJpE3aYUUeWIplomLeo5ilpHSu
W6r/ZWW1Jch4jKjMpV1uKqamyiHs5afCSipa4yruyiIU5isGW2I2QhU9ixVZC7ZsS2SGkUBEAjms
gDSswwSEQhQsACqQQC/IwylIQmc1gg8AgwEgAiTswyZ8Qiu0QiMQwAbUhShcwiMgAnbu5j7QgjQA
QwZ8r3UuQivkajfwQj7Q5nDyQyxoAwDoQBW0wgRswHVWmL7WAiawwznsAShAgr7yK3uiBAEIbCJM
wCWIwgKowATsQDREQzeEASiIAhz0QCicwyJsQh9RTD5UgjTAgQFwbAB4QBAIARKULAhYwwiAwDik
rDUcgQvALDaMaANwqAuMQQjEAc4CMRdEAQX4LBIn/7ESbxSJjeBcDJMHxo4j6GCP9aB9AGFFIlnx
EGmT8ZTUOaETFlWSXh0Zi2SHUGFSoQiItCQbUxXZsciVnllM0qSadZWXgpWP6GQe82SRnKnd6i1R
3k+d3dla9c//bO8dFq5c0VWYeAleSSVVWqWiLZqfZuVSGOIhZhAjLiKmJQWiitAHReIkilqhqBDo
suVa/gQljkJmxdvpaioswxBpta4OqcrryoqoBtFgkkISnWqwxOIs3lZuLeaz+JZjqkLyNWC6+EAv
eIIHBMAFLMAFxMAZtMIjLEIAdMICAIAH5MM+OAI/wGY2EIMniCAiNGAE6iYAgDMJAIMCTAD9/sMm
SP/DBazDDgCBJOxDPP+DPpAAEEzAKcDBNRxCLZinhaVnLawCO2SDDwRDLQRTwUxAMCXCSUCCTUDC
AojCMqjBBHhCN3SDNvRASIcBMCQFLRhKTChKI8jDJFCDAZQANSDBDZSsdYEACKCAE2ADhx7AAczA
iIpoieYwPbpFFLAFF+jsEie1Ui91iQltY9goX0ACe9CODt6OS72HfhgdkSWdRRqh1EZd8jTh1WIt
GEMh1Y0k2Grdh2RPlnld2HmPF8Z1mMUImWnp+RCJHYvp/bCZXv9I3r4d/Kwp3+7t3BHyWuWdIfNd
4dqpoCWuVOrpH0YQIFqyoCJiJn/lJmPaI4byoY7/8uc2auiCjGVtwiWeGurCMg2l7urS8quUojUC
keyR6hH5chPRYi2yavDtInD1LnEp37iAgw+0C3xWAQ/0wDp8gi+ggjxAwQR8Aj/0Lz90gg5cwCXw
A2vWQiI8AgnkQtHo5j8kgiScAoDGcyL4QAxcAABILCYsp7nCayjwAhTEwgTwwCd8s0T36wTUQj6g
AzBEgTYssEnwK0pQdElAQgUAQQwsADqo6zWAAhz8CgCIQkwAZj7sVVHsAjB0QxAYgAFQwxeMrHWN
bMpyaAP08BHMwAx8KM7+AgUMcREgjIsytYzPOBKPoBPbBVTzBUnoHHxYddDtw9LqjtJpcdRqJILM
/4IXf3FHljX0gGSTk/GSXo8+YFn2dJ1KsiRUuaQ/iNmMkM+Wwq3chin79HVOoqlPllX9tGkcHnb/
6FlS2mFT/l2gObagKYNfTfKfAhYhXjKfEGpmT54HdTZkKeooSxZoVxakIorHFMpPXIrp4qVnoR4P
mZYO/aVfttat7DISGaYTDduqGltjbhFkMlsYIVe6UAIIIAEIBIA7oEIv8IIo8EAMRPB6NgIv9EA6
oMJqZqcnPEJoJgL9tmYurEAwJIK5mqs+PEI67MAy9EA0hAL7tnciUAIQoPcXnIE+qOf1vocj1MIl
LEMSIEEvYKtFK7A+9NF60sQJSEMJ2CcQRIMoiP9CNwQAO2TASyTSrI2CmTxAUdgCMOyBDwS8CNDw
OIwDCoxAEhxBA/i0Tx9ANcwADFDAL+BANbS4GxRBFMwBHdBBFNC4x6MgP+hCCCDObnz8Y5BY0B5U
B+IcjyPt7fgYkGP1e/BHRSqd8GTkVxfpk1FdWYOkz5cxk1pPiESpW5ctllOVVIXZHLutTZZV3MZt
m4l5m/H1jpxpYKthmivJ3zpJlARu/9zh4UKlmEwlVSpCm0wynFQynURuZfv5n1huIwr6525uKXtu
3U/WWh6FqVkK6S46DXViXXZWpsaaa4PqrBRR7NrKERnm7h3LbTELMbdqzfzWY0ams5ELuoBDtsX/
AipIwxmYQRIEwRmsQgZYrDz4QBDswAosArQqHrNW914AgJCFZz6w9z/sQyNMQDcswAToAQkga7nW
RSOoQQzIQwCUQAv4630LrH6rwAJIQQkUzEmUxAnUxAmQRCLkwwwQ7D1rZgCgwyFg2MOkCWCa108s
gi/cQADcwBfY28hagRUkgTWQeIfCbIq7rMRXPBc4QBkABJ0IZcb8M3gQYUKFCxk2dPgQYkSJEylW
tPgPwIAPhjhyLHARZEiLjv6RNGjypElLBvHh69cyk75Mmfb523cT501EOPnhRJYzx81Fi25asvTN
aL9KSvv1m9W0Ub+o/WQ1rVq1aammWbX269r0/9PWsGD19SurD60+TmnXom2LdhjcVWn1RfJ3165d
f3rz3mXl199fwHf9UaJ09zDhxIUVE3bsTxPhyHdhOT5199RlwrEIK/GnJFEiY6FHtwptOtG51IpY
Y2DNesEx1rxeK1KmCBEiLbl18/aNKEbufBvyFSdePN+E4idOIM/XfHk+Avn4eeJXHXt26w+u8wPV
3ft3fqOuHxpfnvz1TeYPtefXXlT7Q/HbmzqU4b6pDBkmTdq/3z8A+duvAgIzoGUoBBcJZcGhSAmF
FFKKIaWAAiqppIVGNGwkgEZSScUWSVKRRBdJTJTkkUdUUcUAVV55JQhccBHGg0sucQUcH1yJR/8H
M8YYQ4gdfNglmF6ocUMKT4AJIJFaNjiEhGV6oQUSjP7ZgJ9egKmgloM2qIAXA2a4oIoL+NngIABq
SaQVIFqB4gtgIJkTkgno3KCWWCaY4YZzHNGHALQIOEEfRNCaQJ9E9ClBGyCqCKIBIC7YJJ8HqHsg
t00W7G69Sj5ZQA8zvkACBSeSOLWBI46YoYEZZqiGgl+qceGXMbjgAocQjKDDiBBE+hXYYP9h550E
kukI2QTeKUfYZiMCAdmPnJ32V5RKSgkhklp66SV8ZMrEJpv2SeQmRfbZ6aZtcuLnp30yAAqnRYyy
ZKmt7H0Kqq2wyoore78K6xGwBB7rE7Q60ef/YLfo4qStuNJaxR+09NrrMcImnhgVxzL2B5XFGEPs
48QOS2yyyCaDzDFYKvNHM8w26+yu0GRmU2bUVnvNNUUWWKA22li77TZELshtt90QASA3pJHO7Tjj
lEvOOeieQw468K6z7urusL6Ou/DAE++89MTmZz2y31uPvkPsk8+USe4LUMC4B/yPbgUPHKpBvCGk
0MILMdywww5BHLFEYkwsIcUWW3zlkxhnvMSDGl3xAJxeYjBgjxh46cUHXoIoIgQkRFnAF0wcSeST
JKJppRECvMRklWwamcAgAADIJ5YARNHhmh4emcBJgzbYpxE1AJjhC2022adOfeycE8sYAPBA/wpT
9gE0LUg8wQQtQhPBZJ1rtEECm14yUA+R4jB9j0Hz+BElAwUYYMeAG+xHYZwkjmjAhQNccIECOPjF
AWAQKzeEgAtGcEAaHDCHKFALghFMSCeIgKxuSBCDB7lBtKiFAipksCKOMIm1UOKIluCjGSc84UzE
NS6cMCMn6NpGT3DyrpsEhSj7IIolnHEUSzCFKfhyir1kgRVJ+GsrX/mKvfoxFoSlJWEKU8tb1JKW
uMxFHxCjGF/wQrEuEoYVghHMXTb2MTM+ZjEnOxnK/KEyyxDmMprhzGfo+BnS0Ow0MzvHOVpTG57N
5jXLeM1vjHY03iyNaenbQNOgVhzlQAeSU//jBwGytrWt8eMBXQObd7oDtvSAxzyjcF/a0qY2+Kzt
bfcZUIBYObcCZaBABRoKg/TGoAdFqBIU8luGNNQhD33oQyQ6EeIS56IXBeETuGBAjWw0ORxRwgcs
8MElACCCIuAhAknQwwU+sQl9NOIMugDCAoKBCTT9Y00M0EEw9AGAgySCBFXwwQTCeQ5zkqQWIswH
MCagBg98oRPPqxOdILEBYHgiDCOIwZ/0cQtF6aM5nuheaCqQDT0gIX+LOASlRkEdTF4nfqGwDywz
0AhqUgME43CCFbDxKv9VoxozOAIM3AC6W0WhgVyIgwMeCEKfAgsVL0DWDH4awQ12RFrNoob/ITRQ
1IuU8Fr/2EdLUtitbsnkWzXJCTPMda51+aSGOclJD42ClKbUqyn4ksVUrLKVI3YFrl5pSsCaWFey
mAVhCaPiW97iMLRE7IteFKwXIzHGwDRmYyILGcjS6BhNTGZllIHjZCtWx0SA5o41C80eE/EaPsJG
Z6yRjSJocxtFDK03hUTk0YKDiA2kzzjIeVojnVOc6RTnFloDD9Y8ccmucVI8wT3PeEJptvasRz6i
oE/aMrC25v4HbnSbG0kJhLdFKCgUtCTFgiKky74F4BkcEi+HPhSiEpmIGNNI0SMMsLggvEJGNLIR
5FzhCm/4wDBQsMYRkEAIMcxgAZeoBDHO/2ENJIThApfghyPc+Y8H+GAZq2hSg/VhgGiI4BoXiMI1
KjGBfQxvH3baBToAAAQQ7GCgdJqAnfYxiglcwAdOsAUkQnOLtNwiHw8tFCZ8AQQfWMMDJLiP2Ty6
iffQogWL+E8FFtEIVNjAA/izBkuP4D8CjiEEv/hFCHY6ByNwIQRlKENPnVrmiQR1qGZ21lE94iwB
cKSpaqYIVFmiwhRu64TfYuFNQpOTru4jHPtQ1z5o+BMbBmUfONyHUch61noJUSr6cisTk7gVutpV
YP3oRBSfqLC2fDqLaMFiXwK7Fy5aDIypruxiWO3YuzzW1a9uo8tYVmt/zJEznvHHZWdmDP/U2Oxm
ivhsaGsTyNdcADe9OWTSVvva2B7nacp5WiSlhmOt8Xa33fntJr/WnfQcQpTyQa5y5TMfth2ilauM
m3/gBrdFVAC71qUldyVUgGL4rRKAA1wwz4vexLVoRap4L3wZIF/I3UgI96UEOZDQhyw4gRweQMUp
AIACIzhBFABYAZUwgghKLOMCK+BHl9z5TRUgwQcA6EEQeqGPEONkAvxoBT2F4AEFhPhQAt3HCibQ
A2uEARKBSoRDE0EARDwgNAT43iZisYcbzEAbxPiP2vRjygzkohGhWPIiJEGJM3wBG2E/wqyqgcAx
uIECcYgCmLkQBSMokMwg+YEE/vAECdz/He93JwMNTCABu+cd8Hh/wh8IX3jDH77ugc87GX7QBomg
uSNEtUg+ZmCBASgrBCRYyBBCcY5GHIIb/IBHKyYxBINo7xzw4Ec+hnCCDCikF2YQwAAGIAA4ZEAe
HGwIB3QQgXcM4B3voIIUFqEQCiBLAxxQfkMkcQcq/P4dGrAAEMo8wqhOFR9Txb5LVIgWFtKEzzj5
M7rEuo92uSteOZEXvdA6xHxNBStVOaJc5apEe32CYE0pSxSjSMWF/RWL6sIx+GJiBIvUBCNjNiax
zMhjDEPWJAMCH7BiWmaObs0xMEsJRkOzNutmPotn/uiPaMNnbCPZdMNoVguRXkuRaku2/6jGBZHj
tnor2yqJa67jO4SLk0TpPT6JbIxso8otbUZqPvBDlaDLCOWGumiBFjJAyfKmQWxpbyykb1rgGZ4h
cPaN387LcNSLvVbkFQzgRZRJGIRhvpqJcsABmlhADT3gHErgCOYgAn4hAM5AHhpBH9bEB0pgB5ZB
HjIAeK4EEnzhDpJgBEBhB6hhAvwwxSDhBILBdoIABdaBeQRqoPbhEM5gApAgCRhgXBJFZvRhEzCh
xhABEypBDQwABI5gAgJgKCrAbZhwQBZBAaAhFwKEFirhEVbAE0Sgpfxny+IgBH4EGIugCG4lBByg
DLhAWFJAAhjBGZ8RGn8AC5oRGquREf8gYA0owhyWYBCmwBqt8QcEwSEgjyMkTyIcIQQ4gghu4CBQ
QB3vACEgAQAsIFnQYQK44fSWgR0E4FgGIACqxCDygQo4IgF04SBAIQGQxRCSCiE2QAMMIQGS6vg6
wiANohs+4APUoSPUASM/4B3w8SBWICELgRVO7yHVcRXkLKqy74S2j/tcolvwISZmQqvIZR9gaB/M
BV1oqCdoCP1wIgcQbf2MohJ+CIjcj9L2Zf7oj1/64RHGItPqKiw67WD0SmH8CmLSIhK0qAAvBtUq
a4zKqAERYyxlrWTMUrJmrWVa5jN0DbMyC49SIzSKjdgUYbRIqzaC5gIKyZCSpi9VkDj/oM2RaEtq
ngM6pkO3skYxreajbJBTwMPIxkMH34M+3sfcLjM+3Mbq2O0IASTdqmuW9Ma6ImRC7O1CWqASwsuX
eklDbCFETkQXpgFFDKALBe6YcCEIyJCZPMCZIiFHeoEcWOACrCAC8IALREAbYuAcfOEWIOERvuAA
QGEZzuEfayGfICEfesEJHEAIJkAXoqBgFhESTIEXluEMUCAA+GFOCGVO7MROegEIAuAIeAATbkEU
t2fo8iEUQ8MTigMVCkAKrGAczqEFciEX5EaWOCQX8AbrgkEausEJXGAGfBEHYqUI4gAYd8UBFkgZ
hUUGvhEaB8EEQPQZIWAfQsIe/oBE/53xChqCHA3BHCEiCjriHRSiEzbCEIgAFBLiJA3hBXphIWrg
AxKgHRBCCjriABZiAHTvIIXKED4IIQDgWDjighLiHaY0zhJiRjmCGhJCB5BlR+WMJEyoJVzyJqhK
hWJSz1pIrMaPJ3LChvZD/Yqih8zq0dwPX6JCKf0lrixNLP4Ur+ii/9iCLkYtKyUG1U7NLsQIMMLS
MRzwjBpLAh8jsiKLLeWoAukoNEDj1zhQNTqwLv9oNnwmaIhm2fzyN1ZwMFc1OgzTORATO7AtVmvw
o7YNPEYhPXywuI4rucpNPjIAfuQmulhpWJfsbq4rNGlpbyCkbyrBQqrQCn0pAIApFf90YUSESRKm
gZhUxJhgREYOzkZ4s75cQQgooRdGxeGaoA6SABjO4RMq4BH0gA64YA94YQFKQB9AbAMyQBeK0wwW
AAo8gB3yQcWehwEAYBkwigSux3n0ARIAZU4WYQdE4Quc4BQmQBQTAVO+RxRyLDS4YxHcQQ++YAbK
NRQM9N0ygEEGJBc6JMkWJN8YoBW6AQSwocq0zA24YEPXLgTcjleyRSQ+dEV/YERX1ERFYh+8cUUB
gSFeNEYdIgI6IgHyYSE8YUoNIQwQQg4qiCPyYCGOjxgQwgE6AkoVQg2Y9B8mkiPC9CBi4GqzNiEG
AEsTQh/eoSM+wPQQgh3AVCUPQlv/yrRMzfSEuGVbZkImxMUmYQgnvYonCg1O008o5iUp0morhIit
qKIpTASJ+CX/pNIsCuaJBpUtHIaKAtArK2tixsiwBANSQYaxHtBkYJeNZg2ONIMtK9AzNnVm9Ehm
hi1nQMsuR5AEMSG1TNWQlqa1XqtpGGnFWtV5b4sfcosxs4N6Nym4NikyiWvc4AMzude5qs4zkbDd
9uPdhoIJ5c1BQmFCKOTe7u27VlO8yqtaTUQLtVVFAA6ZkElGCm6+Iqe+hAANzRUJWCALmgAJgAEY
FqAcogAMjCAALuACUCERPGwfckEK8EAEwCA6J8AHAgAaHHYCCMVh+YHEQsEJumGC/7vnYQMlUIBh
DwzgCKghH/ATE0YBERIhHw6htzABEyjFFyYAErEhFC6hBRSgEnJh3vCmEnYBGo4YZnfhEtbBhGEA
VnAAy0KgCMYgDowgAuhgDqIKjC1CaEmUaFf0Gk9UJIqBGkkUARbCaSPCDJCFWRhiIDuiAhBiqTrC
BhICAAwhAhDiS5GKIdhsIQ8SWf44IZbhbRVCbuEsIWAAWdRAIdaBb/v2ILIP+wQXcNFUhWDCH2iy
hRaXccNh0G7CJ9/l0IRCh8qKKI8S0hoh/uxlKe2P0jANdDtNihjm/0Qt1PxhLnyZsLrodP2CUQlD
LBtj1SJwdmk3M97oLnLtLjCQ1//wyDQ+Ndh0BgR75jVug3hRK1URqbVcyzmgbbYIc2rOmZKkF9ss
CTwyyTG9DZ5DiT18Fbku05Ta47n4o1gFJN38Q5bibd5sKUIqhBSc9UJUU988xBau9UQOZ70ADkZe
5BOEgQEugUaY6X+9ARxyhBy+QA3lYQeQwAHAgApEwAeSAABiQRQ+LAM8QAQsIIPHoATOIAqEIBYk
Ki3YExXSYQdAwAdmjC5yGhIqAQqiAATGxD55GBFsGBFMQRR4Qz8PIRZCgRpWagIeARoaQQFQU1kN
NACY2Ij/RhIuYQHuYARoJRgTSIHoIA3mAZHD2FokYoxBtIyNFo1F4gfMeAvc2En/yxEi8iEh1fEc
GiIdkKVsS8JuCRIgS0IjJOEgIMFYCDIXBhlt64QXFkIOApsj4BYhGpmpFMIPpWEhVoBr19aSFUKF
tk/7NjmF7syqvGUmwGWrcPLPBO1Nb+L8xGqHVrmVKzetLndf5K8ptaIr6CosoPKW80qKltuv/E8r
v3Kw9CKMNKYxFIsxrPsw1MixzpKybM0CK2aa4xLYPmuP/Og1ZINUFQETlkFojFdpTpVpjoN5W9B5
a4uSFtO3uOa3OMkxxYM8Nops2iPc1qOeS4nc1IZu9ENYpcsIE0Q0Hzy7cMmgT3O8pLVaCYd+JWFb
aTPgguC9lOlxwNWZXCESynXh/4JTDqJBDI7AC7yAF2aAFxbBETYhFPAADEaACubVCoBAFJAAChZB
hCHKeYIhAIDAA6yBHYS86ARFyM8hFPTgCG5AAWq4o/LBhvkhA2Y4N8hGAS4AEqP8HCRhQxTgZHMB
QypBARqBGHZB3x6BBHSgCqzhF3JFrR0Am9KAhE5CjM24rkn0aH9lEMzYDvg6zR5iA5KFahniBJKF
AxACFDSSIyjgIO7AENgBISbgagegIQiZIRniCIggAmZgkeN2biHCERpAHUTAHTuCbU/7klO7JTs5
1vEMz2L7k2vCJssFJ3Yi0AjNlH8S0YIC0SxhKNmPcn27rZKd0mgZ0+pKuaGIUP9BrYpIl5cjQR9K
LRJOLbDGyGMeFZnPqGTW6GTiiNY4Y47cMryBrRU+VTVw5jVE9S5rY715Q7V8Y2kWSTiGowWjLToi
STr+fTGrQ1ZplZPMA2zcRz3co57rGTM1822MsJ/nppWYTMmSOBTirbsgxH13aUM6Pn5BBDZNRL1o
k70WB74cR74kR1wpB4ChqQNYAAmyYBwoARUAQA0aoTrwwAIsYATwwAFGgAugIAbMQAgkLFCYnB/O
IRoCYAZ8IAOUrsY8MVAUIAAKwAxU0RPSozhsWMCtnDpM4RGiwQys4QA8IBZsYRd2IQAqIRTybas1
ZBckwRZ8CRp24RFQYRmiwBr/qoHOuQAOy8Bvrc9v5ZrPi9bPs/FXtoDPCT3yIGICkgUTGuLxpRYk
D8IKOoIIBhsV1OGw/8EDkGUA4lqD0DYhYkBuzcAg3LYjOPsgPDtLGUIHEtIDDGJvWd3VE0LWWZIl
Mxlwt+/OtuUlwAX8tOomFpf8xOqUgXJOeQgpjBKtniJP28qI+IXZnbJzm4L/CDWomfth/oqwujLV
ijljsJsBH5W7JfBkIusxcLczeu00xruzhI3Ysnm0aAMTlGHejZfZUJVpACKfwA0C800oiDDfiYIL
BRIQyI+fp4ieJkaUePEBP438QEUc1fFQR36HPG4iyW/ToZWHRKlsyRJmhkOT/2ZmMJUhp86cNXnq
7JlhUYVFi0INJVqUKKlQpAqQalqpUguplRoFaGQ1a6pUtiR5lURMl6RHJR6pMmtA1atXQV7hwuVB
2KW5c1258gAuLwlK5FjcoBQMwDV3JdJYoDICT5oRAvD4mMDDmo1D+gjo03dC3y1dPvbcSLJCcyJM
iSwnOn1rXYAgDdj5QsTPFD+BIBdlODn70CJgAcYdcBFqVddGClooaLQr664SxLBi7fqJEjpdVn6N
CWEETwRI//45ctS9O3jx3smXD/9PBqP17Nsz+mHCvXwIa9Dbv4//HwL57iW8wY/KC4YMaMgM+f0j
zwn/ZJAAgURIcyA7BBoiwP99HAxAYCH/WEBEMPaBMuEHu+R3w4QF4GfGgAMcEl4MyRAYxn0DvGiI
BvlhEsGAEaCnwoSgHAhkkEIO+Q8+Rh6JJD77HLmkkU0a2YyR/fSDpD6ZXOnPPlnuk8g++yiyDyJe
huMlP/uY6SUyXnqZQw5eLuKlJZY4I6cllUzZzyx47tmPLHhKgmcpewrazyOP7PnJlPok+sllnTiq
z6P6cHIZpZRWetllq6xyWST+fOqPp5+K6g8roJ7qDyqgUrLqqaz6Q8mrn2oCKq20+nMrLP7o6s8p
n/oaC6hKnKqEEqcZc9pprSR7zmmKnKNItNJGe4y0vCiCCSbLYIJIt1p4+23/t4gAIG4MiGyASD4E
qWuQQAe125BCCBHwUD4WUXTRvRxFJFJEHpEE0kqjxKRSSi+tJApLCeN0CE4ZTEKTTw9PLDFPFQR1
FFGhILXxIks9VUwxlYhMFVZXmYzVVrakIokuYn1FjKGPGDCzWgZ88kkQuDAglwdzeXCXK3r10gEL
HTCATiggOAAGH3yIYEEDaDQgwC87iIKCLrskkqk++7BjhDUFUINNKJh4chppt5DmyS2NFBDADQdc
E9HCEZlClGy4idIIANQkQQE2MXxiyy7JWQUNVonvYigxhu8Scye9JBHEEWNwYYQR3XEX3njnfZ6f
evyxB9/o7NFHZH5X/GE6/yMSYLEEgAISaCB+BhiCQndWTLjHgRZM6AF+otBoCBGG3HEfJg0SyA6J
JtpHD4Hv2KfLhDHaN+OANt4XAoEH2FeOj6mPT35+SZ6/5JNPKtlklEdSKeWVmWy55ppgeilmmfWr
uU9O9bv5pjlZoh+VGOCd9JSnKTWiHwuckp8CRShCTUmCiZpSBfvRtUhl6lKT6towNMWpy/hjFaDy
lKhOGKpPmapULPyUqlb1QlnBqlY0RNWneNUrUAVLWJ8qVrISgSxlJWJZiWhWEZ8VrQUkURHVita1
sKWtC3hLXOMSF7m6ZS5xIeRd7XIXQhpygnhhBF8WKeMYOQISkHyEJAJ7yf9JWHKwg4liJiz5iR0r
RrFJ9IQoGaPFIvz4R40lZSkiKwBVnvGMFjjHKgFQ2Va88jJJlGAaj5hGWVSBSbXgjAFvEYbPfmYX
b3hjL5TwgQegYA06jIAKaGhlYxrggSrMIRp+G8c6SGMZSEDjCBHAQShC0YBxSOI0nngA20iTLRUE
QQjYsMIl8sGPhGUAJUTJwBxzUoFggMIJB/jFDc7xiMJJwhaJc07hfEEWXzgOco/oxApiQI0ZxCEE
6OHcPyxxnvGAR5/kcYToTFe61qGufP+wxxNax4hBpOcPsptQ7exzDuOJIDwCIFACPIceXhhvQFI4
UPcIVCH89Mii+cBP+Aj/dKLw8GBC67CPAyYEBBnRaHvdKSkVCJQMOaDHERgikCcIClSCng99SGqS
l4p6pCjBj0qZsJI/MqElL3WJGWvKX5nQhCYvZWBNANwHnOokpyndaUoIZOCeHuiVQQWqUBZsawUT
pUFJdXCDl+KgPj7YKX34Qx+kQhWpSLVCFX4qVq5q1atuZatZ3XBXoPJVY3c4LGElK4hD/GGykLjE
zDoxWsvYFrcQES7QVnG05Mriugiyri4KJIyr/WJBCJCvi8h2jBvJiGz/BYqDHSKOu0WYbxPWkpzg
BChAeVhPirvHSXAMKcxdisc+FhVDRkUqJjuZybaSCrG8jBheiRnNVJEW/1W0RWdvYQBdLuEBoN0l
L5Fogh6qsIMLgKAPWWiCNbxQDz+I4RoACIA19pCL0xAAEUiAGhhAEA0kNGAZiahIt7LlCW4lghja
+Fs17jATUxyCFthcRCUuhhOitCAbHsCGCw5QDmA8ghi+8IUkGsHd7koCnWVpMTqDcYlYzEAIR7iS
PsJjT3zix3OeIwNCf/ADhEqgDSlospOf3OQlSJkNNNjCQU0HgSuYYwlTWI8E8NOLjQ6IB/dZgToG
NNHwHACk92EQgW4AJH0k4EVEaMWBdkegD+gUPSQgniEAAI9kwOAfAiBeAiD0j1zkYXkDegd4QvAC
bhA6z7n4BzDUQYF/MP/aEHmQ9D+WkYBN01Mf9AyqqYc0VPQZFalOSmqqrQRV+nXJfvgj05qyqqat
7gOAcPrqN+R0p7EmEE+NeOADpwSoCa6VT21t62UalSlJccKuHPxgCEmoDxKiMIV/PRUrVhjYGQ62
VTbEVQ0Z29hfOfZTO/SHsYyVCHgvi4hEbBa0NKuIBTTxWtnSVrYQIcUpUrFc4kptars4AS7Kq7UN
gS1GzPhw214EFP9SY0Te2NuV6DYmGp7JNSkmMT3uhLgUu5hQApmUpHQMuoWU7lScc7JUxLwrX6k5
zQwVXras5S1x8eQn7eIBb0QCHCQAhw8o0YsvsIAFILAvfmewA22gAAn/PsCEPhIRBTyIAAxoCIEe
fPALahxCXA/IR7oegAhM5MMGBuAxNoBxCIwFJQMVyEUuhJITohAjBiCgQAjcUIVTBKPG6lSnjH1R
lhrH7BMkyAYQvuMIK/34H5zjjpCFvM/wvMHICJ1CCtrQBgSEfvQIKL3pT4/61Kte9GyQcpWvzJ4n
oCcXK7DCpgeUBxUYoBtU8HPu0NOIPAwoARsITxI2mmkh+WBAegjSCT4wIUMMQAMN0oAKxKyic/xj
pNE3RAKG8I9udP8FC+jOBrpvCCt056Pdp0J3fhf9PJx6/kBKtf1b3epVKwkf7lsqPmA9P/WTCFT1
JfVja2eyJvxTP2+y/yaLUCffsCdjNQsN5EB44ifJFkH9QCiH0g+MgicXFCmSIldzRYJ21TXdNiqn
ckLhFliq8iovKG6IZW6KBSqwwCvrlkPsxkP+YFmVdRpGdETSokT5NoSbhS3bsi0AN0XhckXkckXn
ki4DsS4Kx0XxEi8QgS9ZSFtnpBH94hEiAQqHMDC9lRIZ50YwEXfSJFwO4zAVQ3I7gRQZkzEr9zHF
EArSVQmJhEhZcTJXwRXZBUmBOEk4l0ngpTM58xY/QxdA4w3gIATgECtIVzRM1wT3UAfsAAVf4ARn
cAiJEADzYAEjQDUO4AH+5QQeEIVlNwpnly3pIATUcANhlwsZ4EdHQf+LCnB3dBcKlaAAPqALSTAD
ONAAJ4AKwcAAwfAI6iQzLWYon3CMhlICwdAJlOAIHAB5AJgJ9RQeQgY6+oRRGEV/4RgeocAD3cAO
QjAJGyAH58COWjABoBAAJEAPQKAHegB++CEHB/AOL0AEH6ABZjAiqXMAGgCO+QEPVvAOCfABAxAC
E9Ad3PAByfAOMwCO3NAAA/ABCVAI5WBP/8ABI/AO7xACp2Af3EABCjkAZmAfrRABCpkAAuAO9oEK
DvAOGoACJSWOORke93d/6pNqTwI/+AA/WBJrs+Yl9xMm+2Br26A//KNrbtJVDlgnUSFWe1JWFHhs
fCJBEsSBzfYJj4L/QRqEKXWFKXh1bdmmVylUQtuWgoLlQuUmbjMolzNog6eybr7iWJDlbjwIb8hC
RD74g/eGAdNShE3kb/32WaLVLU/4hFCoLgfHRQfxLmC0cA1xC/YSW/kCcf4ycSvBDwPDLwQDRytx
G6QpE6LQhiBXE8flEzWxCMr1miiXchrTMUzxFFARXVGRFYuUMivDMjTXMl5BiDOTFmvBFm8BF+gF
SkHziEaHdF9ADkhQX1mgBiWQBD7wCDxgAU0jAA0gAiOADXvgBFBncZvQLRGRdo8gCtTgA0cwA+zA
D4LkYbmgSLlQAaGQC7zoC+yABEfwCyHgBEmACp3AAJ9AFgeKoAxA/6DIODOXgAnfkQjfYY364AhN
dSXcYU8d+R3mwaFEppMfCqIhKqIjSqIhypMnmj74l6JQgiQYhA8WClVR5SUEWIALqD9axVX1Ayf7
4Ax0MkAEhCd6gkAN5CdopWxbiShvhShhKVcmuEGZEkJoqVd8NSp91W3gJlgxNG6yIkOaIIM1CKa/
ApeR5W6T9UP11izScm/5xqZM5ESHmYRSFFqNCQBXhC5RaHAFoXCu1VrQ5HBZWBGypS+1FRIlUahh
2Fu8pTDS5DBx14ZvuBNuOHcmJ5+/hBQf8xShYIe5SRUB8Ay7eRWNtBWR1DLEQEnfZRZBoBY6V15y
QReucAnrJXSkRP8J0MkCfXABUoAEX2AFESCKDcAHFsAHFCAC1RAEB3ADjSAKF/eZa5QP6eADIpAE
v4AExLAId0efU1EJATCLHqZIjbAKQAACLuAGIfAF54AKc4EzCIqgzvgJyNgJiAB581qN1yg/Hck5
crJTnZNPJeqv/wqwASuwOXmiBeuT+MeiQhmU/3clUbUlswYm+ZM/ZoJr9ZMBvBYnAgRsQcpsFeix
/ZBsyqaBEtSBH1iyYvkoZNlB1dY1m6IpKlhCMVtugcWlp4JYt0KD5sYrN5iDOxQsZApvx0JvP5Sm
mNWm04ItvNBvSaiYAlenVJRF58IuCEe18hIv9SIQt3ALWkhb93L/LxchMF44mmO7CbqlhhrmMKyZ
tq15RxbDR8wFSIPEctMVFQGQh7u5m47UMqQaMzhXM+K1FjoTBMKQnMqpXt7wiJH4BSvAAkhAAb8g
AnxANWhAAQ5QCGDwCz5wB9aQBOeQEyRhTWw0CpdQBmNADU5QDWMwAbuYrQpAFJVgC5VwrcbRApIQ
C1GADTgQAjCgB8CwCp90jDfTCc74CJ/wMx7gCO3gCPnwHQ/qCA8aod+BjZAweR3JjR46ZPw6sNvL
vd3rvR9asCjKJEWlf1JyJABIPwuIlFaVVfvglLrGJg2osb8GpBKoQH1igYOSgctWss2GJ/qAQXLV
pF1TV1HKV5li/0JtmcBqaSo06yqHZbPnhkOocpc72EOnoQSUBZj2Fi33pkRDOIRygAlKmy2eBS4C
t5gE1y0Ht0V6yhB8Si9Y6LVjZEYcwREe8YViyBIGo3GiuRIa9sOR2raQmkeUenKCBEi1SUi4aUiK
lIfWxUiNwBWSwDLBGYhj8V2YZJw54xY7s4iwCnR64QO9QAlQMAYCgAZ8MAZ4EAi/IAaEMAaBEAB6
AAINIA/BADG0+DC6kQtWQAF8kAQ34MfjcAmhQBzHMRUKsAu2oADHcTLBcAFf4J9GcADRIA2oQAKb
cgkF2gmXQKCd7AEkMK/K+x3y2rzzSqFNBYCUB2Ss3K/8VB7Y+/+9s0zLtWzLOxm+uWxU6/MkSmW+
FvpUAcgl+0CjVrUP24BVFpujDLgPYFWVZEVsZ+VAWYmkG+hWzfYoAkzAKospmiJCfQWzbtlCbwkr
MiQriTWDtLKzYrpu7eYPsRBZQQtEyfKXQIi0RViEIry02XIBAYfCTpjCUHhaXhSZX0SZrwURMzxb
FNEv+2Jxn6lxY9jDPfwSwDVHbChcqjlyrKkTlNpHzHWpttkUJIOH2/qpAQDFogqIL/MyiUeI4MUW
n9CqrppeQOcKQ+ecvRCd9NUESeAFfqBfhEAIumAAFOACyxAxGjNNPoAGAkABXGAGKOACXMA3V3Ec
iXMVvmALKJP/OOHqBOXKBSMAAJdMAuk6vAxgXsqJCo5wCN/BD8kLecwLedkCoZAHo5nAHdnYkfva
oXx9y38N2IFtorlssAi7fwjrPkkCozI6zLQWJgeIgGnSP/G7a14VQHYCpNBMbA1EgSDLvyS7pP7b
CWGJsiPIQZZyGWZJpWq5wGqpQiv0QuMm23MZwYslpun2zu4ctMgSRENrRPcGLfgcLdkiB/rsWdzi
z3M6cAWHpy7s3CegcFaYDw/BD1sbcTRMW/sihqCJqBc3thkXEwijE22YmseFXB39MG+bFEdxFH60
MZlKMpVQAFPxDCkNc9gFnDUHFmMxM4YiXpqEiD53XuoVCY9I/0pK1wdN59P1AANQAAV64AQU4AOz
WHdEcQh7wEpN3QBJgARJEAIuEAsKUDjIsdWNMGOLxF2PAAw8cARuwAXmygunQAll/bufNBdCAHkZ
AHltDXmk3C3zGr2RF3k+pteunK/3pL3iAcuCzeRN7uTjQ9iE7ZP6tyT9Z77oK4AEiJRKeWsJaKPM
7FV1Qid4IoFlZVYVaKQaqOZrfihdeUH9MLwAPIID3M0ZlG175dpWOirhFtusAoMzBMHmhrM42yuO
hYPtNiwY3INC9INqSphJpM8lvLSKGS7f0oRYBIUrjBAb8C5U+MJ9WhCZ2bWyZcM5XBIsMTAFc4Zu
NBMq0YYf938wazvEbVtN6j2bHeMxTCHfBRDfLfCp9Q2qUrwyK2PF2iUJlFQWZmGIgSvTuOBJNG0X
QQOJkkgOCV6JXjADXuABX9AAMxALOREKOWEG3Sk1aEAFbtDhBxAHPOALkGPiW504ZLEL4yRJ7XQB
KHA5RjAGUbAOvdALPoAKmlzWqBAQADs=
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HTML {
	BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: =
0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 100%; =
BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px
}
BODY {
	BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: =
0px; BACKGROUND-COLOR: #999ea3; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; =
PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; =
HEIGHT: 100%; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; BORDER-TOP: medium none; =
FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0px
}
A:link {
	COLOR: #0060aa; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
	COLOR: #0060aa; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
	COLOR: #ad2c8f; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
	COLOR: #0098ef; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
	MARGIN-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; =
COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 23px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 15px
}
H2 {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #cc052b; =
FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: normal
}
H3 {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #cc052b; =
FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: bold
}
H4 {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #cc052b; =
FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold
}
H5 {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; =
FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold
}
SMALL {
	FONT-SIZE: 11px
}
PRE {
	FONT-SIZE: small
}
.topmenu A {
	TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; =
BACKGROUND-COLOR: #d4d7da; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 90px; =
PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; FONT-FAMILY: Arial, Verdana, =
Helvetica, sans-serif; COLOR: #0060aa; FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: =
bold; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px
}
.topmenu A:hover {
	COLOR: #0098ef; TEXT-DECORATION: none
}
.topmenu_td_right {
	PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: #d4d7da; =
MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 6px; =
FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #0060aa; =
FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: =
0px
}
.main_table {
	PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; MARGIN: 0px auto; =
PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 100%; PADDING-TOP: 0px
}
.main_table_td_left {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/bg_skygge_left.gif); WIDTH: 10px; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-y; BACKGROUND-POSITION: right 50%
}
.main_table_td_right {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/bg_skygge_right.gif); WIDTH: 10px; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-y; BACKGROUND-POSITION: left 50%
}
.newshead {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/newsheadbg.gif); TEXT-ALIGN: center; =
LINE-HEIGHT: 23px; MARGIN: 0px; WIDTH: 200px; DISPLAY: block; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Times, Helvetica, Arial, =
Verdana, sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold; =
TEXT-DECORATION: none
}
.newshead_rettsnyheter {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/newsheadbg_rettsnyheter.gif); =
LINE-HEIGHT: 23px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 50px; WIDTH: 150px; =
DISPLAY: block; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Times, =
Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 10px; =
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}
.newshead_lovtidend {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/newsheadbg_lovtidend.gif); LINE-HEIGHT: =
23px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 50px; WIDTH: 150px; DISPLAY: block; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Times, Helvetica, Arial, =
Verdana, sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold; =
TEXT-DECORATION: none
}
.newshead_hoering {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/newsheadbg_hearing2.gif); LINE-HEIGHT: =
23px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 50px; WIDTH: 150px; DISPLAY: block; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Times, Helvetica, Arial, =
Verdana, sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold; =
TEXT-DECORATION: none
}
.newshead_rss {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/newsheadbg_rss.gif); LINE-HEIGHT: 23px; =
MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 50px; WIDTH: 150px; DISPLAY: block; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Times, Helvetica, Arial, =
Verdana, sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold; =
TEXT-DECORATION: none
}
.newsdate {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #38414a; =
FONT-SIZE: 9px; FONT-WEIGHT: normal
}
.newsline {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #38414a; =
FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal
}
.archive {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/archive.gif); TEXT-ALIGN: left; =
TEXT-INDENT: 17px; DISPLAY: block; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; =
FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #4e5862; =
FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none
}
.print {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/print.gif); TEXT-ALIGN: left; WIDTH: =
65px; DISPLAY: block; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; FONT-FAMILY: Arial, =
Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #4e5862; FONT-SIZE: 11px; =
FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none
}
.button {
	BORDER-BOTTOM: #bfc4c9 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: =
#bfc4c9 1px solid; LINE-HEIGHT: 17px; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; =
PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 6px; FONT-FAMILY: Arial, Verdana, =
Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: =
#bfc4c9 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #bfc4c9 1px solid; =
TEXT-DECORATION: none
}
.button A:visited {
	COLOR: #0060aa; TEXT-DECORATION: none
}
.button A:hover {
	COLOR: #0098ef; TEXT-DECORATION: none
}
.button A:active {
	COLOR: #0060aa; TEXT-DECORATION: none
}
.mediumtext {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; =
FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal
}
.mediumred {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #cc052b; =
FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal
}
.smalltext {
	FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; =
FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: normal
}
.redtext {
	COLOR: #cc052b
}
.stipletlinje {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/dotgreybg.gif); BACKGROUND-REPEAT: =
repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% top; PADDING-TOP: 22px
}
.utenlinjeskift {
	LINE-HEIGHT: 0px
}
.kurstabell {
	BORDER-BOTTOM: #bebfc3 1px solid
}
.kurstabell B {
	PADDING-LEFT: 11px
}
.kurstabell STRONG {
	PADDING-LEFT: 11px
}
.nav {
	TEXT-ALIGN: left; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 14px; =
BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 139px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
.nav LI {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/leftmenudot.gif); POSITION: relative; =
PADDING-BOTTOM: 2px; LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-INDENT: 20px; WIDTH: =
139px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; BACKGROUND-POSITION: left center; =
FLOAT: left; PADDING-TOP: 2px
}
.nav LI UL {
	POSITION: absolute; DISPLAY: none; TOP: 0px; LEFT: 0px
}
.nav LI UL LI {
	BACKGROUND-IMAGE: none; PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-INDENT: 8px; =
PADDING-TOP: 5px
}
.nav LI > UL {
	TOP: auto; LEFT: auto
}
.nav LI:hover UL {
	PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; MARGIN: 0px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 220px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; =
COLOR: #007ada; TOP: 0px; PADDING-TOP: 0px; LEFT: 125px
}
.nav LI.over UL {
	PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; MARGIN: 0px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 220px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; =
COLOR: #007ada; TOP: 0px; PADDING-TOP: 0px; LEFT: 125px
}
.nav LI:hover UL LI {
	BORDER-LEFT: #bebfc3 1px solid; WIDTH: 219px; BORDER-TOP: #bebfc3 1px =
solid; BORDER-RIGHT: #bebfc3 1px solid
}
.nav LI.over UL LI {
	BORDER-LEFT: #bebfc3 1px solid; WIDTH: 219px; BORDER-TOP: #bebfc3 1px =
solid; BORDER-RIGHT: #bebfc3 1px solid
}
TABLE.leftmenutbl {
	BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2
}
.leftmenuhead {
	BACKGROUND-IMAGE: url(/bilder/leftmenuheadbg.gif); TEXT-ALIGN: left; =
PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; TEXT-INDENT: 11px; =
PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 139px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; =
BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: Arial, Verdana, Helvetica, =
sans-serif; COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: normal; =
TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 11px
}
.leftmenusubmenubottom {
	BORDER-BOTTOM: #bebfc3 1px solid
}
.leftmenutextindent {
	TEXT-INDENT: 11px
}
.leftmenu A {
	LINE-HEIGHT: 13px; MARGIN: 0px; WIDTH: 139px; FONT-FAMILY: Arial, =
Verdana, Helvetica, sans-serif; COLOR: #0060aa; FONT-SIZE: 11px; =
FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}
.leftmenu UL > LI > UL > LI A {
	FONT-WEIGHT: normal
}
.leftmenu A:hover {
	COLOR: #0098ef; TEXT-DECORATION: none
}
.nav LI:hover {
	BACKGROUND-COLOR: #d4d8db
}
.nav LI.over {
	BACKGROUND-COLOR: #d4d8db
}
.leftmenu TD {
	BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2
}
.sokhead {
	MARGIN: 0px
}
.sokmenu UL LI {
	MARGIN: 0px 0px 0px 10px
}
A.intern {
	COLOR: #cc052b; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold
}
P {
	MARGIN: 12px 0px 0px
}
BR {
	LINE-HEIGHT: 8px
}
DIV.transON {
	Z-INDEX: 11; FILTER: alpha(opacity=3D20); opacity: 0.2; -moz-opacity: =
0.2
}

------=_NextPart_000_0008_01CD31CF.BF571900--















































































































































		Søknad Rema 1000

		Søknad Coop Prix

		Søknad Rimi ICA

		Uttalelse - Marker og Rømskog lensmannskontor

		Uttalelse - Skatteoppkreveren i Marker

		Uttalelse NAV Marker



