
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Klagenemnd 
 
 

 

Møtedato: 05.05.2020 Fra kl. 14:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 15:05 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Ketil Skår H 
Audun Dahl SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Inhabilitet: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Lensmann og mener han er inhabil. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6. 

Audun Dahl tiltrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 06.05.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

  

 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
002/20 Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling 

for Minas Kafeteria 
 

 
 
  



Side 4 
 

002/20: Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling for Minas Kafeteria 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av 
serveringsbevilling, og klagen oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling, 
sammen med sakens øvrige dokumenter. 
 
Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. 
 
 

 
Klagenemnd 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Lensmann og mener han er inhabil. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6. 

Audun Dahl (SP) tiltrer. 

 

Hilde Dybwad (AP) foreslo:  

Klage tas til følge.  
Fauske kommune tilbakekaller ikke serveringsbevillingen til Minas Kafeteria AS.  
 
Begrunnelse for vedtak:  
· Minas Kafeteria har rettet opp i de svikt i regnskaps- og kassarutiner som er påpekt. Det er 
inngått avtale med ny regnskapsfører i desember 2017 og selskapet får profesjonell oppfølging 
i økonomiforvaltningen. Selskapet har betalt skatt og avgifter basert på revisorgodkjent 
regnskap i hele driftsperioden. Bruddene på bokføringsloven § 15 fremstår bedømt i 
sammenheng med de øvrige opplysningene fra revisor og skatteetaten som mindre alvorlige 
lovbrudd.  
· Skattesaken er påklaget Skatteklagenemda og saken vil tidligst bli behandlet høsten 2020. 
Skattesaken har ingen rettslig betydning for tilbakekalling av serveringsbevillingen.  
 
· Angående bokføringspålegget har Skatteetaten i brev av 11.10.2016 til Minas fremholdt 
følgende: «Skatteetaten har vurdert innsendte merknader og dokumentasjon, og konkludert 
med at dere har etterkommet bokføringspålegget». Dette viser at Minas Kafeteria rettet 
påleggene som Skatteetaten ga bedriften.  
 
· Bruddene på regnskapslov og utledningsloven fremstår også samlet sett som mindre grove 
overtredelser. Det vises til at flere av overtredelsene som gjelder brudd på utledningsloven går 
snart 5 år tilbake i tid. Etter serveringsloven § 6 kan ikke disse forgåelsene vektlegges som 
vandelsopplysninger. Det foreligger ingen revisoranmerkninger knyttet til bruddene på 
bokføringslovens regler selv om disse regelbruddene i saksfremlegget påpekes som særlig 
viktig for tilbakekallet.  
 
· En tilbakekallelse av serveringsbevillingen vil få betydelige negative velferdsmessige og 
sosiale ulemper for Temur personlig, hans nærmeste familie og de øvrige ansatte i bedriften. 
Temur mister en stabil inntekt. Inntektsbortfallet vil gå ut over hans forsørgeransvar for kone og 
3 mindreårige barn. Det er mindre sannsynlig at han enkelt kan komme seg inn i 
arbeidsmarkedet slik det blir hevdet i saksfremlegget.  
 
Alternativ 2 dersom ikke klagen tas til følge av flertallet:  



Side 5 
 

Siste setning i Rådmannens forslag til vedtak tas ut og erstattes med følgende:  
Saken har oppsettende virkning inntil klagen er ferdigbehandlet, jf forvaltningsloven § 42, 
1.ledd, 1. punktum.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 3SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag 1. avsnitt. 

Rådmannens forslag til vedtak 2. avsnitt ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 3SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag alternativ 2. 
 
KLA- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av 
serveringsbevilling, og klagen oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling, 
sammen med sakens øvrige dokumenter. 
 
Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. 

 
 
 
 


