
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 07.05.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Rådmannen orienterer om status i økonomien. 
 
Det kan komme 2 ekstra saker: Sak ang. Familiens Hus og en sak ang. skjenkebevilling. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2019 
Sak nr. Sakstittel  
029/19 Orlando bar & grill AS - Søknad om skjenkebevilling  
 
 
 
Fauske, 06.05.19 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/6517     
 Arkiv sakID.: 19/1228 Saksbehandler: Therese Olsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
029/19 Formannskap 07.05.2019 

 
 
Orlando bar & grill AS - Søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Orlando bar & grill – org.nr: 920 205 534 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på følgende 
vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Spiserestaurant, terrasse/uteområde 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Tommy Pedersen 
Stedfortreder Thomas Toresen 
 
Bevillingsperiode: 07.05.2019 – 30.09.2020  
 
En forutsetning for gyldig bevilling er at styrer og stedfortreder må gjennomføre kunnskapsprøve 
og levere dokumentasjon innen 1. juni 2019 
 

 
Sammendrag: 
Orlando bar & grill er et nyetablert selskap. I den anledning så har de fremmet søknad om 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 
 
Orlando bar & grill AS holder til i Storgt. 69, 8200 Fauske 
 
Saksopplysninger: 
 
I søknad er det gitt nødvendige opplysninger mht:  
1. Selskapet som søker bevillingen  
2. Type virksomhet  
3. Skjenkelokale  
 
Det foreligger nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke 
framsatt noen merknader vedrørende vandel fra noen av de involverte fra Skatteoppkreveren i Fauske, 
Nordland politidistrikt. Med bakgrunn i kort behandlingsfrist har det ikke vært mulighet for å få noen 
tilbakemelding fra Skatt Nord  
 
Alkohollovens §1-7 settes krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder.  
I dette tilfellet er det ikke fremlagt dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått 
kunnskapsprøve.  



De har fått en frist til 1. juni 2019 til å gjennomføre prøvene og levere bestått dokumentasjon 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden og i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det 
innstilles positivt i denne saken.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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