
FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunalt Brukerråd:
Møtested:
Møterom C

Møtedato:
13.05.2019

Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
12:00-12:45 4 av 5

Frå og med sak:
Til og med sak:

10/19
15/19

Faste representanter i Kommunalt Brukerråd i perioden 2015 - 2019
Medlemmer;
Heidi Taraldsen, leder
Ivar Martin Johansen, nestleder
Ole Håkon Karlsen

Halgeir Sandvik.
Marry Greif

Varamedlemmer i rekkefølse:

Randi Foss Fjærli
Kirsten R. Antonsen

Rigmor Mathisen
Cathrine Garder Ovem
Edmund Holm

Faste representanter med forfall
Ole Håkon Karlsen
Ivar Martin Johansen

Vararepresentanter som møtte:

Riginor Mathisen

Merknader:

l.

Underskrift:

Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
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Rigmor IVIathisen
Protokollunderskriver
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HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunalt Brukerråd
Møtedato: 13. 05.2019

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Innhald

10/19 19/933
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.04.19

11/19 19/932
HØRING - RETNINGSLINJER FOR BYTTE AV SKOLEKRETS

12/19 19/1253
HØRING - TILLATELSE TIL Å ETABLERE RAMPE

13/19 19/1252
HØRING - RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER
ALKOHOLLOVEN

14/19 19/1251
REFERATSAKER

15/19 19/1256
ORIENTERINGER



10/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01. 04. 19

Vedtak:

Protokoll frå møte 01.04. 19 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 01. 04. 19 godkjennes som fremlagt.

11/19
HØRING - RETNINGSLINJER FOR BYTTE AV SKOLEKRETS

Vedtak:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

Brukerrådet støtter retningslinjene for bytte av skolekrets som fremlagt.

Enstemmig.

Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

Bmkerrådet støtter retningslinjene for bytte av skolekrets som fremlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

12/19
HØRING - TILLATELSE TIL Å ETABLERE RAMPE

Vedtak:

Kommunalt brukerråds uttalelse:

Kommunalt brukerråd støtter bygging av rampe mellom Rema 1000 og Sørveien som vist på kartutsnitt
og i tråd med avtale mellom Frøya kommune og utbygger. Frøya kommune bes etablere oppmerking og
skilting av gangfelt over veien frå rampe til parkeringsplassen.

Enstemmig.



Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt bmkerråds uttalelse:

Kommunalt bmkerråd støtter bygging av rampe mellom Rema 1000 og Sørveien som vist på kartutsnitt og i tråd
med avtale mellom Frøya kommune og utbygger. Frøya kommune bes etablere oppmerking og skilting av
gangfelt over veien frå rampe til parkeringsplassen.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt bmkerråds uttalelse:

13/19
HØRING - RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN

Vedtak:

Kommunalt brukerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet
med saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt
anledning»:

Større arrangement:
For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen
adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av
arrangementsområdet være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festivaler og større utearrangement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig
vertskap» på httDS://ansvarli2vertskap.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01.06. 19

Enstemmig.

Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt bmkerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet med
saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning»



Større arrangement:
For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av arrangementsområdet
være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festi vaier og større utean-angement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig vertskap»
påhttps://ansvariigvertskap.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01.06. 19

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt bmkerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet med
saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning»:

Større arrangement:
For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av arrangementsområdet
være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festivaler og større utearrangement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig vertskap»
påhttps://ansvarlievertskaD.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01. 06. 19



14/19
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

15/19
ORIENTEMNGER

Orientering om svømmehallen.


