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Vedlegg: Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2012-2016

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok den gjeldende Alkoholpolìtiske handlingsplanen våren 2012. Det ble
vedtatt i Formanskapsmøtet den 24.09.2012at denne skulle opp til ny behandling i
Kommunestyrets møte den 04.10.2012.

Saksopplysninger:

Saksbehandler har vært i kontakt med Fylkesmanen i Nordland. Fylkesmannen bekrefter at
planen kan endres i løpet av en 4~årperiode. Det som er viktig er at ingen blìr forskjellsbehandlet
i løpet av perioden. Dette vil ikke være tilfellet i denne saken iflg. Fylkesmanen - da alle vil bli
behandlet likt etter at planen er vedtatt. Han påpekte også at det var en ryddig måte å gjøre
endringen på ved først å endre planen - for deretter å fatte vedtakene i den enkelte sak.

Eventuelle uttalelser fra Politi og Kommunelege vil bli lagt fram i møtet.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen legger saken fram uten innstillng.

Even Ediassen
Rådman
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1. Bakgrunn, hensikt og formål

Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide
alkoholpolitiske handlingsplaner. Bestemmelsen (alkohollovens § 1-7a) trådte i kraft 1. januar 1998.

Regjeringen har et ambisiøst mål når det gjelder alkohoL. Målet er å redusere totalforbruket av alkohoL.

Alkoholpolitikken er under press både fra internasjonale organer og næringsinteresser. Regjeringen
ønsker å styrke oppslutningen om den helhetlige alkoholpolitikken vi har i Norge.

Det er utarbeidet en "Opptrappingsplan for rusfeltet' av Helse- og omsorgsdeparementet. Når det

gjelder alkohol sies det:

"Regjeringen skal føre en alkoholpolitikk som reduserer de negative konsekvensene for enkeltpersoner

og samfunnet. Det er klare sammenhenger mellom pris, tilgjengelighet, totalkonsum, helserisiko og
skadeomfang. Alkoholpoliikken må være rettet mot befolkningen som helhet og begrense

tigjengeligheten ti alkohoL."

Planen sier videre: "Alkoholforbruket i Norge øker. Legeforeningen peker i rapporten På helsa løs - når

rus bruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet (2006) på at det er viktig å ha et forebyggende
perspektiv og et folkehelseperspektiv der oppmerksomheten rettes mot alkohoL. Helsetilsynet gjentar

dette i sin rapport fra 2007 om oppfølgingstibudet etter alkoholforgiftning. Fundamentet for iiisatsen

for å redusere forbruket er befolkningsrettede strategier knytet ti pris og tilgjengelighet. Forskning
viser at slike såkalte regulatoriske virkemidler har god effekt. Disse virkemidlene er under press, og det
er nødvendig å arbeide akivt for å opprettholde dem. Det er behov for å sikre kunnskap om og
legitimitet for de regulatoriske virkemidlene i befolkningen. Ike minst er det behov for å synliggjøre

hvilke sosiale kostnader rusmidler fører med seg, og hvilke gevinster som kan oppnås ved redusert
forbruk. For å redusere etterspørselen etter behandlíngs~ og rehabilteringstitak, er det viktig å forhindre

at forbruket øker. Flere ungdomsundersøkelser viser en betydelig økning i alkoholkonsum blant jenter,
mens guttenes forbruk har gått ned de siste årene. Gode og trygge oppvekstmiljø er i seg selv

forebyggende. Det handler derfor om å bygge slike nærmiljø."

Det er viktig å holde fast ved at ikke alle livsproblemer kan eller bør være det offentliges ansvar. Det bør
følgelig væte et hovedmål å styrke folks evne ti å møte de prøvelser som livet byr på, og utvikle evnen
til å ta hånd om seg selv og ta vare på andre. Dette innebærer at grensene mellom offentlig og personlig

anSvar må vurderes løpende. Det er viktig å søke den rette balansen mellom individets ansvar og
valgfrihet, og fellesskapets behov for forebygging og fremme av folkehelsen. Det er viktig å sikre en
helhetlig integrering av planen i kommunen. Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, det er

bL.a. også et helseproblem. Helse- og sosiallovgivningen er innettet slik at innbyggerne har lik rett til
tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem.
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1.1 Målsetting
Fauske kommune har som målsetting å redusere skader ved bruk av alkohoL. Det skal særlig satses på

tiltak overfor barn og unge med opplysning, holdnìngsskapende arbeid, hjelpetita og alkoholfrie
tilbud.

Fauske kommune har som mål at innbyggerne, etter eget valg og med bakgrunn i personlig ansvarlighet,
skal være måteholden med alkohoL.

Fauske kommune har som mål at all alkohol skal omsettes og brukes i lovlige former.

Alle søknader om salgs - og skjenkebevilinger for alkohol skal behandles i overensstemmelse med de
alkoholpolitiske prinsipper som er uttkt i handlingsplanen.

2. Retningslinjer for tildeling av bevillinger
Bevillingsperioden er satt ti 4årog følger kommunestyreperioden. Bevilingsperioden opphører senest
30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om beviling i perioden skal behandles i
samsvar med denne planen. Planen skal rulleres og behandles av kommunestyret før søknader om
beviling til salg og skj enking tas opp til behandling for neste bevilingsperiode.

Salgs- og skjenkebevilinger skal kunne nektes på grnnlag av negativ uttalelse fra politiet om søkers
vandel, når forholdet knyter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål, eller fra skatte-eller avgifsmyndighetene om vandel i forhold til denne
lovgivning.

Ved tildeling eller fornyelse av bevillng skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å ha salgs~

eller skjenkebeviling. Det kan tas hensyn ti tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av beviling

i form av:

~ Brudd på vilkår som er satt for bevilingen
~ Brudd på skjenke~ eller aldersbestemmelser
~ Endring av driftskonsept uten godkjenning
~ Klanderverdige ordensforhold ved bevertningssted

~ Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens §9.1

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tilegges vekt ved fornyelse.

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal beviling for salg ,av øl og kommunal beviling
for skjenkng av øl, vin og brennevin, heri også ev. tilatelse til uteservering av alkohoL.

Det tas sikte på et nært samarbeid med bevilingshaverne for å følge opp gjeldende lov og regelverk.

I
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2.0 Krav til bevillngshaver
Alle søkere må avlegge og bestå kunskapsprøve om alkoholloven og dens bestemmelser før beviling
kan gis. Dokumentasjon må framlegges.

I tilegg er det et ønske at dørvaktene har gjennomgått kurs for dørvakter. Dette for å sikre at personalet
har kjennskap til alkohollovens bestemmelser når det gjelder skjenking av alkoholholdig drikk.

2.1 Skifte av styrer/stedfortreder
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne skifte av styrer/stedfortreder i beviiiingsperioden~

2.2 Skjenkebeviling
Skjenkebevilingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. En skjenkebeviling kan
omfatte følgende kombinasjoner:

1. øl og vin

2. øl, vin og brennevin

SkjenkebeviHing for brennevin skal vurderes enkeltvis.

Skjenkebeviling for uteareal skal vuderes enkeltvis, både når det gjelder område det kan skjenkes og

skj enketider ..

2.3 På følgende steder ønskes ikke skjenking av alkohol
~ Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i tiknytning til

idrettsanlegg, idrettshaller o.L
~ Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer.
~ Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangementer som er beregnet bL.a. på bar og unge.
~ Det gis ikke skjenkebeviling til kìosker og gatekjøkken.
~ Ved tildeling av beviling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt

målgruppen for virksomheten tilegges vekt.

Skjenkebeviling for øl og vin gis ikke til gatekjøkken og campingplasser. Det kan dog gis

skjenkebeviling til tilstøtende, selvstendige virksomhet med eget organisasjonsnummer på samme

eiendom. Lokalene må være egnet og ikke ha direkte tilknyting til annen virksomhet i skjenketiden (se
første setning).

2.4 Utvidet skjenkeareal
Rådmannen gIs fulliia1dtìl â godkjenne utViâelse avskjenkelokale for enkelt ahledhhig.
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2.6 Følgende skjenketider fastsettes for skjenkesteder
Skjenketiden for alkohol fastsettes til maksimum kl. 02.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drik må opphøre senest 30 minutter e etter skjenketidens utløp.

Lukketidspunket for bevertningsstedene settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp.

2.6 Utvidelse av skjenketid
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader oin utvidelse av skjenketid for enkeltanledning.

2.1 Ambulerende skjenkebeviUing/bevillíng for enkelt
anledning
Kominunen har 2 ainbulerende bevillnger for skjenkng av øl og vin for sluttet selskap ti1eilghetsbruk
på steder uten skj enkebeviling.

Kommunen har 2 ambulerende bevilinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som har bevillng for skjenkng av øl og vin.

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ainbulerende skjenkebeviling. Rådmannen gis fullmakt

til å invilge søknader om skjenkebeviling for enkelt anledning. Rådmannens fullinakt kan utøves for~
en maksimal tidsramme pr. gang på i inåned.

3. Salgsbevilling

3.1 Antall bevilinger for salg
Med untak av Sulitjelma skal salg av øl foregå fra egne utsalg.

AS Vinmonopolet gis rett ti å ha utsalg för øl, vin og brennevin.

3.2 Salgstid for øl
Salgstiden for øl er fra kL. 08.30 til kl. 20.00 mandag til fredag. På dager før søn~ og hellgdager skal

salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder likevel ikke dagen før kristi himmelfarsdag og heller ikke dagen
før høytidsdagene 1. og 17.mai.

3.3 Salgstid for sterkøl, vin og brennevin
Salgstiden følger Vinmonopolets faktiske 'åpningstider.
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3.3 Utvidet salgsareal
Rådmannen gis fullmak til å godkjenne utvdelse av salgslokale for enkelt anledning.

4. Gebyr
Bevi1ingsgebyr for salgs-og skjenkebevilinger skal betales forskuddsvis for ett år av gangen. Gebyrets
størrelse følger bestemmelsene i Alkoholloven. Rådmannen gis fullmak til å fastsette avgiften.

Det skal betales bevillngsgebyr for ambulerende beviling! beviling for enkelt anledning. Gebyrets
størrelse fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Blir bevilingsgebyret ikke betalt eller unnater bevillngshaver å etterkomme kommunal anmodning om
innsending av omsetningsoppgave som beregnngsgrnnlag for gebyret~ kan bevillngen inndras innti
dette er i orden. Bevillngshaver skal gis rimelig frist, og opplyses om muligheten for inndragning.

5. Kontrollvirksomhet
Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevilinger er av avgjørende betydning for en god
alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevilingen vil svært ofte være et effektìvt virkemiddel for å
bekjempe de vanigste problemene rundt alkoholomsetnng, slik som overskjenking, vold og fyll på
offentlig sted.

5.1 Kontrollmyndigheten har bL.a. disse funksjoner
Føre tisyn med at bevilingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevillngen og kommunens
retníngslinjer,for øvrig. ff

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen:

)o aldersgrensebestemmelsene

)o om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer
)o vakthold

)o kontroII av salgs- og skjenketìdene

Alkoholloven gir bevilingsmyndighetene adgang til å inndra en beviling etter § 1-8 dersom
bevilingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Kommunen kan også anmelde forholdet. Det er
viktig at kommunen utnyter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk. Dette vil, sammen
med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevilingene, være det beste virkemidlet kommunen har
for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbruk.

I henhold til alkohollovens bestemmelser er kommunen tillagt ansvaret for kontroll av kommunale
salgs- og skjenkebevilinger.

Kommunen skal ha et kontrollutvalg, i Fauske kommune er dette Driftsutvalget.
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Kontroll med salgs- og skjenkebevìlingene skal utføres i henhold til Alkohollovens bestemmelser.
Radmanentìlegges myndighet ti å engasjere kontrollører. Salgs~ og skjenkestedene skal kontrolleres
så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre

minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.

5.2 Reaksjoner ved overtredelse:
Ved mistanke om brudd/brudd på alkohollovens bestemmelser, eller bestemmelser gitt i medhold av
denne, eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål,

skal det foretas kontroll av salgs- eller skjenkestedet av engasjert kontrollør.

Dersom overtredelse av gjeldende lover og regelverk skjer, iverksettes sanjoner i form av:

)- Skriftlig advarsel - delegeres radmannen
)- Midlertidig inndragning av bevìlingen - delegeres driftsutvalget

)- Inndragning av bevilingen for resten av bevillingsperioden - delegeres formanskapet

Når brudd er avdekket skal administrasjonen legge frem saken for Driftsutvalget, eventuelt for
Formannskapet.

Ved særlige grove brudd på bestemmelsene kan rådmannen med øyeblikkelig virkning inndra
bevillingen fram til saken kan behandles av driftsutvalget.

6. Rap-portering

Administrasjonen utarbeider og fremmer for kommunestyret, en årlig melding om utviklingen av
alkoholomsetnìngen ì Fauske kommune, herunder ambulerende beviling. Meldingen må gi en vurdering
om gjeldende virkemidler er hensiktsmessige i forhold til alkoholpolitikkens målsetting, og om
nødvendig fremme forslag til endringer.

Fauske kommune /I Alkoholpolitisk handlingsplan - 2012-2016/1 side 8


