RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.

År 2011, den 22. februar, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset.
Sakspapirene var lagt ut på kommunehuset, biblioteket og www.romskog.kommune.no.
Av 13 medlemmer var ved møtets begynnelse 13 til stede.
Representantene Reidun Høisveen, David Bergquist og Eva Taraldrud hadde meldt forfall.
Som vararepresentanter møtte i tilsvarende rekkefølge: Aksel Robert Haugen, Anne Synnøve
Lysaker og Frank Bøhn Jensen.
Rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera møtte som sekretær.
Kari Pettersen og Bjørn Erik Lauritzen godkjenner og underskriver protokollen sammen med
ordføreren.

Til behandling:
K-SAK 13/11

NÆRINGSUTVIKLING
Vedtak:
Saken utsettes til møtet 07.04.11.

K-SAK 14/11

OPPNEVNING AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET
Vedtak:
Saken utsettes til møtet 07.04.11.
Liste over aktuelle kandidater utarbeides av administrasjonen.

K-SAK 15/11

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Vedtak:
1. Jan Gisle Skjønhaug gis serveringsbevilling i RØMSKOG SPA &
RESORT AS, Vortungen, 1950 Rømskog.
2. Jan Gisle Skjønhaug godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
3. Det er en forutsetning for bevillingen at dokumentasjon på
registrering i arbeidstakerregisteret, samt tegnet
yrkesskadeforsikring og bekreftelse fra Mattilsynet legges frem.

-2K-SAK 16/11

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Vedtak:
1. Jan Gisle Skjønhaug gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, 2 og 3 for RØMSKOG SPA & RESORT AS, Vortungen,
1950 Rømskog.
2. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 mellom kl 13.00 og
inntil kl. 03.00, skjenking av annen alkoholholdig drikk tillates ikke
mellom kl 3.00 og 6.00. Overnattingsgjester kan skjenkes
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 uten slike begrensninger.
3. Det kan skjenkes i hotellets lokaler og på terrassene ute. For
skjenking på andre utearealer må det søkes om utvidelse for en
enkeltanledning etter alkohollovens §4-2 fjerde ledd.
4. Bevillingen gjelder fram til 30. juni 2012.
5. Jan Gisle Skjønhaug godkjennes som daglig leder
6. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne stedfortreder når denne har
bestått kunnskapsprøven forutsatt at lensmannen ikke har
merknader til godkjenningen.
7. Det er en forutsetning for at bevillingen kan iverksettes at det legges
frem
a)dokumentasjon på registrering i arbeidstakerregisteret
b)dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring
c)bekreftelse fra Mattilsynet
8. A konto bevillingsgebyr for 2011 fastsettes til kr 7000 som avregnes
mot faktisk omsatte liter ved årets slutt.
9. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.

EVENTUELT:

Info:
 Ordføreren deltar på N. Rømskog Jeger- og fiskerforenings 75-års
jubileum.
 10. mars kl. 16.00 – Arbeidsgruppe for vurdering av utvalgsstruktur
i Rømskog kommune.
 14. mars kl. 17.00 – Medarbeidersamtale med rådmann Anne Kirsti
Johnsen Boutera.
 24. mars kl. 19.00 – Info møte om Bygde AS for butikk.
 Tilsyn gjennomført iht. skatteoppkreving og barnehagemyndighet.
 Fellesmøte for kommunestyrene i grensekommunene 2. mars.
 IT-verktøy for politikere gjennomføres etter valget.

Møtet hevet.
Rømskog, 23.02.11
Nils Nilssen
ordfører
Protokollen er godkjent.
.............................................
Kari Pettersen

...................................................
Bjørn Erik Lauritzen

