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Fra Formannskapsmøtet 7. 9. 21:
Kommunestyret ber administrasjonen legge frem for politisk behandling om
Tvedestrand kommune skal innføre et krav til skjenkesteder med kommunal
skjenkebevilgning at bedriften skal betale de ansatte minst allmengjort tarifflønn,
eller ha tariffavtale med de ansatte, for å inneha kommunal skjenkebevilgning og
at brudd på dette kan på selvstendig grunnlag medføre at bevilgningen trekkes
tilbake. Grunnet den reduserte kapasiteten hos administrasjonen forventes det
ikke at administrasjonen bruker normert tid på å legge saken frem for politisk
behandling, men gjøres når administrasjonen finner ledig tid for å gjøre det.
Ordfører Marianne Landaas (H) og varaordfører Vidar Holmsen Engh (AP)
fremmet forslag:
Kommunestyret i Tvedestrand vedtar følgende:
Tvedestrand kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere
i kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift om
tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges.
Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet
betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være en del av grunnlaget for
kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter
alkoholloven § 1-7a.
Forslaget ble enstemmig tilrådd, saken behandles i kommunestyret.
Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 10.05.2022 sak
22/1
Møtebehandling
Knut Aall (XTRA) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.
Votering utsettelsesforslag
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3 stemmer mot 18 (SP, AP, H, V, UAVH, KRF) og falt.
Tove Hage Aargaard (XTRA) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte.
Avstemming habilitet
Habil: 3 stemmer.
Inhabil: 17 stemmer.
Tove Hage Aargaard (XTRA) ble erklært inhabil jmf. Fvl. § 6. 1. ledd (20
voterende).
Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Representanten Aargaard (XTRA) gjeninntrådte (21 voterende).
Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Tvedestrand kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere
i kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift om
tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges.
Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet
betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være en del av grunnlaget for
kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter
alkoholloven § 1-7a.
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