Saksprotokoll saksnr. 25/2020 i Formannskapet - 06.03.2020
Behandling
Saken ble behandlet før siste orientering i PS 24/2020.
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende forslag:
Formannskapet i Tana viser til at politiet har sendt forhåndsvarsel til Blue-X Nattklubb og
Ildtoppen AS om at Finnmark politidistrikt vurderer å fatte vedtak om at utestedet plikter å
holde godkjente ordensvakter eller leie inn vektere.
Dersom politiet treffer et slikt vedtak må utestedet enten søke om tillatelse til å drive
egenvakthold eller man kan bruke et vekterselskap som har tillatelse til å drive utleie.
Formannskapet mener en god dialog mellom politiet og kommunens skjenkesteder er en viktig
del av arbeidet med å sikre trygghet for befolkningen. Formannskapet ber politiet gi begge
utestedene informasjon om alle forhold som gjør at man vurderer pålegg om ordensvakter ved
utestedet.
Formannskapet oppfordrer Finnmark politidistrikt til å finne en løsning sammen med utestedene
som balanserer hensynet til trygghet og orden opp mot administrativt merarbeid og økonomiske
merkostnader for bedriften.
Det må være en sammenheng mellom de pålegg som eventuelt gis og forventet effekt.
Formannskapet ber ordfører bidra til møte i politirådet for å drøfte denne saken.
Det bør også gjennom regionrådet inviteres til dialog med Justisdepartementet for å se om
praktiseringen av Serveringsloven (Lov av 13.06.97) og rundskrivene G- 113/95, G-18/99 og G112/00 kan gjøres mer lempelig for utesteder på mindre plasser. Det er en betydelig forskjell på
de store byers og tettsteders ordensproblemer og behov for dørvakter m.v. sammenlignet med
det f.eks utesteder i Tana opplever.
Tana formannskap minner om at over de siste 30 årene har folketallet både i Tana og i en rekke
kommuner i distrikts-Norge gått ned. Konsumet av alkohol har vært jevnt økende, og det er i
private hjem de største utfordringene oppstår.
Utesteder bidrar både til økt bolyst og til økt sosial kontroll med alkoholforbruket fordi synlig
berusede med dagens krav blir nektet servering av alkohol.

Votering
Forslag fra V:
- Avsnitt 1-6: Enstemmig vedtatt.
- Avsnitt 7-9: Falt med 1 (V) mot 5 stemmer (AP, DSL og SP)

Vedtak
Formannskapet i Tana viser til at politiet har sendt forhåndsvarsel til Blue-X Nattklubb og
Ildtoppen AS om at Finnmark politidistrikt vurderer å fatte vedtak om at utestedet plikter å
holde godkjente ordensvakter eller leie inn vektere.
Dersom politiet treffer et slikt vedtak må utestedet enten søke om tillatelse til å drive
egenvakthold eller man kan bruke et vekterselskap som har tillatelse til å drive utleie.
Formannskapet mener en god dialog mellom politiet og kommunens skjenkesteder er en viktig
del av arbeidet med å sikre trygghet for befolkningen. Formannskapet ber politiet gi begge
utestedene informasjon om alle forhold som gjør at man vurderer pålegg om ordensvakter ved
utestedet.
Formannskapet oppfordrer Finnmark politidistrikt til å finne en løsning sammen med utestedene
som balanserer hensynet til trygghet og orden opp mot administrativt merarbeid og økonomiske
merkostnader for bedriften.
Det må være en sammenheng mellom de pålegg som eventuelt gis og forventet effekt.
Formannskapet ber ordfører bidra til møte i politirådet for å drøfte denne saken.

