
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR 

 

TID:  09.02.2016 kl. 10.00 

STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET 

 

Gruppemøte: kl. 09.00 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE: 

 
Sak nr. Innhold: 

 
1/16  

ORIENTERINGER  

 

2/16  

DELEGERTE SAKER  

 

3/16  

GODKJENNING AV VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP  

 

4/16  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TEAM LINDA AS  

 

5/16  

SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER, FIREÅRSREGLEN  

 

6/16  

ALKOHOL, KONTROLLTJENESTER  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. februar 2016. 

 

 

 

……………………………………. 

Hans Kristian Engeseth 

leder 

 



Lnr.: 1391/16 

Arkivsaksnr.: 16/145 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: VIH    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

 

1. Dokka videregående skole 

2.  Endrede satser for alkoholavgifter 

3. Nye retningslinjer for kunnskapsprøver i alkoholloven og etablererprøven 

4. Nytt prikkbelastningssystem for brudd på alkoholloven 

5. Barnehagesektoren – en presentasjon 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. januar 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Vigdis Hagenborg 

 

 

 

 

 



Lnr.: 1838/16 

Arkivsaksnr.: 16/175 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

15/3856 30.11.2015 DS  163/15 SIF//MSH U63 &18  

 Nørstelien Landhandleri AS Søknad innvilget 

SÆKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID/SALGSTID FOR 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/3913 01.12.2015 DS  164/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

15/3824 02.12.2015 DS  165/15 UTVIK//TMI U63 &18  

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING - 

RÅDHUSKANTINA  

 

15/3603 02.12.2015 DS  166/15 KULTUR//SVL 223 C   

 Land Bygdeungdomslag  Søknad innvilget 

SØKNAD FRA LAND BYGDEUNGDOMSLAG OM STØTTE TIL 

ORGANISASJONSOPPLÆRING  

 

15/3744 02.12.2015 DS  167/15 KULTUR//SVL 223   

 Holtelia Vel Søknad innvilget 

SØKNAD FRA HOLTELIA VEL OM STØTTE TIL DRIFT AV 

VELFORENING  

 

15/1895 02.12.2015 DS  168/15 KULTUR//SVL 223 D11   

 Skiløypebrøytere i Nordre Land Søknad innvilget 

FORDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV 

SKILØYPER 2016  
 

Unntatt offentlighet § 13 

15/3966 04.12.2015 DS  169/15 SIF//ROK C00   

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

15/3962 08.12.2015 DS  170/15 KULTUR//SVL 223 C   

 Land Fjellsportgruppe Søknad innvilget 



SØKNAD FRA LAND FJELLSPORTGRUPPE OM TILSKUDD TIL BENKER 

I LANDSBYSKOGEN  

 

15/3861 09.12.2015 DS  171/15 UTVIK//TMI 223 C   

 Parken ungdomsklubb Søknad innvilget 

SØKNAD OM STØTTE TIL JULEAVSLUTNING  

 

15/4025 15.12.2015 DS  172/15 KULTUR//SVL 223 D11   

 Eiere av lysløyper i Nordre Land Søknad innvilget 

TILSKUDD TIL LYSLØYPER 2015  

 

15/4005 15.12.2015 DS  173/15 KULTUR//SVL 233 C   

 Liste Søknad innvilget 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2015 - FORDELING AV 

STATSTILSKUDD  

 

15/4013 16.12.2015 DS  174/15 UTVIK//TMI 223 C1   

 Anne Chatrine Fossum Endrerud Søknad avslått 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL JULEBALL 2015  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/4028 17.12.2015 DS  175/15 SIF//ROK C00   

 ******************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/4033 17.12.2015 DS  176/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/4054 23.12.2015 DS  177/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ***************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/4055 23.12.2015 DS  178/15 SIF//ROK Q50 &70  

 **************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

 

 

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/4060 28.12.2015 DS  179/15 TBUS//EVT FNR ******  



 ******************************* Søknad innvilget 

SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON FRA PLIKTIG UNDERVISNING  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/44 13.01.2016 DS  1/16 TBUS//EVT FNR ******* 

 ***************************** Søknad innvilget 

VEDTAK OM SÆRSKILT NORSKUNDERVISNING  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/87 19.01.2016 DS  2/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

16/100 22.01.2016 DS  3/16 UTVIK//TMI U63   

 Jørn Gillerhaugen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/163 29.01.2016 DS  4/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ***************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/150 29.01.2016 DS  5/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/151 29.01.2016 DS  6/16 SIF//ROK C00 &70  

 ************************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/170 29.01.2016 DS  7/16 SIF//ROK Q50 &70  

 *************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. februar 2016 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 



 

 

 



Lnr.: 1045/16 

Arkivsaksnr.: 16/109 

Arkivnøkkel.: F00  
 

Saksbehandler: SYF    

 

Utskrift til:  

 

GODKJENNING AV VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP  

 

Sammendrag: 

 

Sosial- og helsedepartementet gir årlig veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til 

livsopphold etter sosialtjenesteloven.  Det er allikevel den enkelte kommune som bestemmer 

på hvilket nivå sosialhjelp skal utbetales.   

 

I Nordre Land har de veiledende retningslinjene vært lagt til grunn for NAV-kontorets 

vurdering av livsoppholdsytelse – gjennom 4-årige vedtak (kommunestyreperioden). 

Det må nå gjøres vedtak for perioden 2016-19. 

 

I denne saken tas det også opp at det må vedtas en veiledende norm også for dekning av 

husleie/boutgifter når dette skal finansieres som økonomisk sosialhjelp. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Sosial- og helsedepartementet har årlig, fra 2001 gitt veiledende retningslinjer for utmåling 

av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven.  Rundskriv A-1/2015 gir statlige 

veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016.  

Det er allikevel den enkelte kommune som bestemmer på hvilket nivå sosialhjelp skal 

utbetales. 

 

Departementets veiledende satser pr mnd fra 1. januar 2016 (satser for 2015 i parantes): 

 

 Enslige   kr 5 850  (kr 5 700) 

 Ektepar/samboere  kr 9 750  (kr 9 500) 

 Personer i bofellesskap kr 4 850  (kr 4 750) 

 Barn 0-5 år   kr 2 250  (kr 2 200) 

 Barn 6-10 år   kr 2 950  (kr 2 900) 

 Barn 11-17 år   kr 3 800  (kr 3 700) 

 



De veiledende retningslinjene om fatter utgifter til grunnleggende behov, som mat, klær, 

kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene mm, og tar videre hensyn til andre sider av 

dagliglivet, som fritid og sosiale behov. 

Utgifter til andre nødvendige ting som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring 

og innbo og utstyr inngår i lovsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de 

veiledende retningslinjene, ettersom dette er utgifter som varierer mye. 

 

I Nordre Land kommune har de veiledende retningslinjer vært lagt til grunn for 

livsoppholdsstønad, gjennom 4-årige vedtak, gjeldende for kommunestyreperioden.  Det må 

nå gjøres vedtak for perioden 2016-2019. 

 

Vurdering: 

 

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse jfr. lovens 

§ 18 første ledd.  NAV-kontoret (og læringssenteret) har både rett og plikt til å utøve skjønn 

når det vurderes om det skal ytes stønad, og ved utmålingen av stønaden.  De veiledende 

satsene må derfor betraktes som utgangspunkt for det skjønn som skal utøves i hver enkelt 

sak. De fleste kommuner bruker de veiledende satsene som grunnlag for utmåling av 

økonomisk sosialhjelp som livsoppholdytelse.   

 

Mange kommuner har i tillegg vedtatt normsatser for boutgifter/husleie – slik at det også på 

dette området utøves skjønn relatert til veiledende satser ut fra vanlig bostandard i 

kommunen.  I Nordre Land er det ikke vedtatt normsatser for boutgifter.  

Det bør fastsettes normer for boutgifter som skal dekkes som økonomisk sosialhjelp.  Det er 

naturlig å ta utgangspunkt i de leiepriser som er på kommunale boliger. Leieprisen på de 

minste boligene pr mnd er ca. 3.700 kr og oppover til de største og nyeste som er på ca. 7,800 

kr. For en del av boligmassen er leieprisen vesentlig lavere enn i det private boligmarkedet – 

der prisene ligger på mellom 5.500 kr – 7.500 kr/mnd. En vurderer allikevel at skal boutgifter 

dekkes som økonomisk sosialhjelp bør normen for skjønnsutøvelse ligge på et lavere skikt. 

Det foreslås at følgende leiepriser legges til grunn som norm for skjønnsutøvelse: 

 

 Enslige                                                                kr 3.700/mnd                               

 Ektepar/samboere u/barn                                    kr 4.200/mnd 

 Enslige/par med 1-2 barn                                   kr 4.600/mnd  

 Enslige/par med 3 eller flere barn                      kr 6.000/mnd 

 

I rundskrivet er det gitt følgende signaler: 

«Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottaker kan 

forvente å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til 

aktivitet.» 

 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har vært følgende de siste tre årene: 

 

Formål Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 15 

Bidrag livsopphold      1 542 600       2 615 393     2 686 114 

Bidrag boutgifter         807 945          887 188        713 498 

Bidrag til andre formål           60 390            77 246                   0* 

Sosiale utlån           51 154            36 364        114 548 

SUM      2 462 089       3 616 191      3 514 160 



*) Utgiftene er ikke spesifisert 

 

KOSTRA-tall for tilsvarende tre år sier: (et utvalg av KOSTRA-indikatorer – foreløpige tall 

for 2015) 

 

Tema          2013         2014      2015 

Sosialhjelpsmottakere 138 156 137 

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold 

til innbyggere 

2,1% 2,3% 2,0 

Sosialhjelpsmottakere alder 18-24 år 37 36 43 

Sosialhjelpsmottakere i 6 mnd eller 

mer 

33 45 21 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 

som hovedinntekt 

73* 80* 19 

Sosialhjelpsmottakere med forsørger-

ansvar for barn under 18 år 

17 18 17 

    

*) Må være en feilrapportering… 

 

 

Sosialtjenestelovens § 20 åpner for vilkårsetting når en bruker får økonomisk sosialhjelp (kan 

gi vilkår på bestemte forutsetninger). En ny forsterket formulering som tilsier at det skal 

settes vilkår er under beslutning, men ikke iverksatt enda. 

I Nordre Land har det i mange år vært satt vilkår, bl.a. at person en skal melde seg som 

arbeidssøker eller være deltaker på tiltak. 

Det jobbes med å få avklart iverksetting av «trappamodellen» - lavterskeltilbud til unge 

brukere og bosatte flyktninger. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å legge saken fram for Kommunestyre t med 

slikt forsalg til vedtak: 

 

1. Statens veiledende retningslinjer for økonomisk sosialhjelp - (jf. rundskriv A-1/2015 

- vedr retningslinjer for 2016), legges til grunn for utmåling av stønad til livsopphold 

for perioden 2016-2019. 

2. Husleiepriser i kommunale boliger legges til grunn for utmåling av stønad til 

boutgifter for perioden 2016-2019 slik: 

o Enslige                                                                kr 3.700/mnd                               

o Ektepar/samboere u/barn                                    kr 4.200/mnd 

o Enslige/par med 1-2 barn                                   kr 4.600/mnd  

o Enslige/par med 3 eller flere barn                      kr 6.000/mnd 

3. Normene justeres årlig – jf. nye årlige veiledende retningslinjer fra departementet.  

 

 

 

  

 



NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. januar 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Synnøve Flått 

 

 

 

 

 



Lnr.: 609/16 

Arkivsaksnr.: 16/40 

Arkivnøkkel.: U63 &18 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til:  

TEAM LINDA AS, c/o Linda Moen Sjøvik, 2750 GRAN 

Innlandet Politidistrikt Fellesforvaltning 

Mattilsynet 

 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TEAM LINDA AS  

 

Sammendrag: 

 

Team Linda AS søker om serveringsbevilling for Dokka Bilistsenter(Shell), Storgata 54  

2870 Dokka. 

Linda Moen Sjøvik er daglig leder 

Team Linda AS vil selge fast food som folk tar med seg.   

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Søknad om serveringsbevilling 

Vandelskontroll fra innlandet politidistrikt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Team Linda AS søker om serveringsbevilling for Dokka Bilistsenter, Storgata 54  2870 

Dokka. 

 

Driftskonsept: Bensinstasjon med salg av fast food som folk tar med seg.  

 

Daglig leder: Linda Moen Sjøvik 

 

Fast åpningstid hele året. Følger åpningstiden til bensinstasjonen.  

 

Daglig leder har avlagt og bestått Kunnskapsprøve i lov om serveringsvirksomhet.  

Det er foretatt en vandelskontroll av daglig leder fra Innlandet Politidistrikt. Det er ingen 

bemerkninger.   

 

Vurdering: 

 

Serveringsbevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 – 6 jf. §7 i serveringsloven er oppfylt, og 

det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at 

serveringsbevilling gis. Det har ikke kommet anmerkninger fra innlandet Politidistrikt. 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

 Etter Lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997 med senere endringer gis daglig leder 

Linda Moen Sjøvik serveringsbevilling i lokalene til Dokka Bilistsenter, Storgata 54  2870 

Dokka. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  18.01.2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 1872/16 

Arkivsaksnr.: 16/79 

Arkivnøkkel.: U60  
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til:  

 

SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER, FIREÅRSREGLEN  

 

Sammendrag: 

 

Stortinget vedtok endring av alkoholloven 11 desember 2015.  

Endringene omfatter endring av alkoholloven §§  1- 4c og 1-6. 

Endringene i § 1-4c omfatter at det åpnes for engrossalg til bevillingsinnehavere med 

bevilling for en bestemt anledning. Forutsetningen er at bevillingsinnehaver har bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Endringene i § 1- 6 omfatter at det åpnes opp for kommunene å kunne la salgs- og 

skjenkebevillinger ikke løpe ut etter fire år, som i dag.  

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Alkoholloven 

Lovvedtak 13 (2015- 2016) 

 

Saksopplysninger: 

 

Endringene i alkoholloven §§ 1- 4c og 1-6 ble vedtatt i Stortinget 11. desember 2015. 

 

Alkoholloven § 1- 4c er endret til: 

Engrossalg av alkoholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet, kan bare skje til den som 

har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som kan 

drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller 

skjenking for en bestemt anledning, med mindre styrer og stedfortreder har dokumentert 

kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, eller til den som har en 

ambulerende skjenkebevilling. Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøper har nødvendig 

bevilling eller kan drive engrossalg. 

 

Alkoholloven § 1- 6 har fått nye ledd. De nye leddene lyder: 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og andre ledd likevel ikke skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 

etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre 

eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. 

Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som 

ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedefor krav om fornyelse kan kommunen endre 



eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny 

bevilling, jf §§ 3-2 og 4-3.  Beslutninger etter tredje ledd kan bare fastsettes dersom 

kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i 

kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.  

 

Vurdering: 

 

Endringene i alkoholloven § 1- 4c vil gjøre det mulig for bevillingsinnehavere med bestått 

kunnskapsprøve i alkoholloven å drive engrossalg. Dette vil for bevillingsinnehavere være en 

besparelse da innkjøp av alkoholdig drikk fra engro vil være rimeligere i innkjøp en fra 

butikk.   

For kommunen vil det ikke være forskjell på hvor bevillingshaver gjør innkjøp da det betales 

alkoholavgift ut fra solgt vare.  

 

Endringene i alkoholloven § 1 – 6 åpner for at kommunen kan vedta å videreføre 

bevillingene ut over 4 år som har vært gjeldene praksis fram til nå.  

For bevillingsinnehaver vil dette være en forenkling fra gjeldende praksis. De vil med et 

positivt vedtak for åpning av videreføring av bevilling være en trygghet for videre drift. En 

forutsetning for videreføring er at det ikke er endrede vilkår for bevillingen.  

 

Saksbehandling av bevillinger vil kunne effektueres ved et vedtak om videreføring ut over 

fireårsregelen. Det kreves resurser for utsendelse av informasjon av dokumenter og ny 

behandling av alle bevillinger hvert fjerde år. Pr nå er det 10 salgsbevillinger og 9 

skjenkebevillinger i Nordre Land. Ved tidligere fireårsperioder har det vært et betydelig 

arbeid å få inn og purre opp alle bevillinger innen tidsfristen.  Med en endring av 

fireårsregelen vil det gjøre det mindre arbeidskrevende for administrasjonen og være mer 

forutsigbart for bevillingsinnehaverne.   

 

Bevillingsmyndighet har mulighet til å kreve ny søknad fra bevillingsinnehaver når det 

foreligger endrede vilkår enn da bevillingen ble gitt. 

 

For at kommunen kan gjøre et slikt vedtak er det gjøres en gjennomgang av 

alkoholpolitikken for Nordre Land.   

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

 Endringene i alkoholloven § 1- 4c tar til etterretning. 

 Nordre Land kommune vedtar at salgs- og skjenkebevillinger etter første og annet 

ledd i alkoholloven ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil 

fire år. Vedtaket blir gjeldene for ny bevillingsperiode fra 1. juli 2016- 1.juli 2020.  

 Rådmannen utreder videre retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om 

fornyelse for.  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. januar 2016.  

 



 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 1575/16 

Arkivsaksnr.: 16/158 

Arkivnøkkel.: U63 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til:  

 

ALKOHOL, KONTROLLTJENESTER  

 

Sammendrag: 

Nordre Land kommune skal inngå ny kontrakt fra 1 . juli 2016 om kontrolltjenester for salg 

og skjenking av alkohol. 

Hovedutvalg for levekår må ta stilling til om kommunen skal gjennomføre en egen 

anbudskonkurranse eller om det skal inngår avtale med samme firma som det er forhandlet 

fram ny avtale med i regionen, som Nordre Land har opsjon på å tiltre. 

 

Vurderingen fra utviklingsenheten er å tiltre opsjonsavtalen med Trygg 24.  

 

 

Vedlegg: 

Opsjonsavtale med Trygg24 

Avtale med Østlandske kontrolltjenester.  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune har sagt opp avtalen med selskapet som vi har inneværende 

bevillingsperiode, Østlandske kontrolltjenester. 

Dette medfører at det må inngås avtale om kontrolltjenester for salg og skjenking av alkohol 

innen 1. juni 2016.01.28 

 

Det er gjennomført konkurranse på salgs- og skjenkekontroller for kommunen Hamar, 

Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik. Resultatet av denne konkurransen ble inngåelse av 

kontrakt med Trygg24. Denne avtalen har Nordre Land opsjon på og tiltre. 

 

 

Vurdering: 

 

Nordre Land har hatt avtale med Østlandske kontrolltjenester fra 21.06.2004. Denne avtalen 

er sagt opp med virkning fra 31.05.2016. 

 

Utviklingsenheten ønsker å få avklart fra hovedutvalg for levekår med et vedtak om vi skal 

benytte oss av opsjonsavtalen som er inngått med Trygg24 eller om kommunen skal 

gjennomføre en selvstendig anbudskonkurranse. 



 

Avtalen med Trygg24 har en pris på 525 kr for salgsbevilling kontroll og 925 for kontroll av 

skjenkebevilling. Avtalen som Nordre Land kommune har pr. nå med Østlandske 

kontrolltjenester har en pris på 1050 kr for kontroll av salgsbevillinger og 1280 kr for 

kontroll ab skjenkebevilling.  

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

 Nordre Land kommune tiltrer opsjonsavtalen med Trygg24. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  28. januar. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 
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