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1.

Innledning

1.1. Bakgrunn
Gildeskål kommune har administrativt og politisk fokus på å ivareta gruppen som har
utfordringer innenfor rus. Ifølge Plan- og bygningslovens (LOV-2008-06-27-71) § 11-1
Kommuneplan – kan det utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller
virksomhetsområder. Ruspolitisk plan er å anse som en kommunedelplan og skal sees i
sammenheng med andre kommunale planer.
Planen inneholder rusforebygging i befolkningen, brukerbehandling,
åpningstider/skjenkebevillinger for Gildeskål kommune.
Planen tar utgangspunkt i nasjonale føringer og drar det ned til lokale tiltak.
Rusproblemene er sammensatte. Dette tilsier at planen skal være tverrfaglig og
tverretatlig, og den skal omfatte alle sider av kommunens rusarbeid. Hensikten er at
kommunens ruspolitiske arbeid ses i sammenheng med andre kommunale planer.
En ruspolitisk plan skal være helhetlig. Helhetlige mål knytter arbeidet innenfor et
område sammen med utviklingsmål innenfor andre områder og er tydelig forankret i
kommunens visjon og verdigrunnlag. Vi må se de ruspolitiske utfordringer i
sammenheng, prioritere forebyggende tiltak og hjelpetiltak ut fra Gildeskål kommunes
situasjon og behov.
Alle typer forebyggende tiltak, bevillingspolitikk, så vel som oppfølging og rehabilitering av
rusmiddelmisbrukere skal inn i en samlet plan.
Mål, strategier og tiltak på rusområdet berører helsetjenesten, sosialtjenesten,
omsorgstjenesten, skole og kultur- og organisasjonsarbeid.
Folkehelseloven legger opp til at kommunene skal "tenke helse i alt de gjør".
1.2. Rullering av planen
Ruspolitisk plan gjelder perioden 2017 – 2020. tiltaksdelen rulleres hvert år i
forbindelse med budsjettforhandlingene (handlingsplan med økonomiplan), og
plan som helhet rulleres ved behov, minimum hvert fjerde år.

2.

Ruspolitiske mål og strategier

Regjeringen utformer ruspolitikken på nasjonalt nivå, og den legger fram handlings- og
strategiplaner.
I «Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006 – 2008» (som enda er
gjeldende) finner vi følgende mål:
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Hovedmål:
Redusere sosiale og helsemessige skader av rusmiddelbruk betydelig
Viktige delmål:
- Forebygge alle typer rusmiddelbruk, med særlig fokus på forebyggende arbeid blant
barn og ungdom
- Bedre tilgangen til effektiv rådgivning, hjelp og behandling for personer
med rusproblemer og deres pårørende
- Oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og
antallet rusmiddelrelaterte dødsfall
- Ruspolitikken omfatter både alkohol og narkotika. Den nasjonale planen mot
rusmiddelproblemer vektlegger sterkt en politikk som regulerer tilgjengeligheten av
rusmidler.

3. Gildeskål kommunes visjon og lokale mål
Det skal praktiseres en alkoholpolitikk i samsvar med alkohollovens formål. Statlige
føringer skal følges opp lokalt, og kommunen skal arbeide for at barn og unge under 18 år
ikke bruker alkohol eller andre rusmidler
Det er kommunestyret som utformer den lokale ruspolitikken. Ruspolitikken i kommunene
består av så vel tilgjengelighetsregulerende virkemidler som tiltak rettet inn mot spesielle
målgrupper.
Gildeskål kommune har gjennom visjon om et «Levende samarbeid i samhold mot rus», satt
opp tre hovedmål med delmål:
1) Forebygge misbruk av rusmidler
Delmål:
 Hindre rekruttering
 Holdningsskapende arbeid ved blant annet rusfrie arrangementer
 Alkoholfrie møteplasser
2) Redusere sosiale og helsemessige skader av rusmiddelbruk
Delmål:
 Skaffe kunnskap og fremme samarbeid
 Fokus på pårørende
3) Ettervern

4 Beskrivelse og vurdering av rusrelatert situasjon
4.1.

Rusmiddelsituasjonen i Norge

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig alkohol. Det største
omfanget av sykdom, skade, vold og konsekvenser for tredjepart finner vi likevel hos den
store delen av befolkningen som har et moderat rusmiddelbruk. Skader og problemer for
andre enn den som drikker, såkalt passiv drikking, er omfattende og får for lite
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oppmerksomhet. Økt kunnskap om og fokus på skadevirkninger er nødvendig, og må være
en viktig del av det forebyggende arbeidet. Regulatoriske tiltak som avgifter og begrenset
tilgjengelighet er virksomme for fortsatt å sikre lav rusmiddelbruk. Regjeringen vil fortsatt
føre en restriktiv narkotika- og alkoholpolitikk.
Statistikken viser gjennomsnittlig antall liter alkoholholdig drikke som drikkes av nordmenn i
løpet av ett år (tallene inkluderer også lettøl):
Årstall

Liter

1988

76,42 ltr.

1997

81,46 ltr.

2008

92,91 ltr.

2014

81,94 ltr.

(kilde SIRUS)
Tabellen under viser antall dødsfall i Norge grunnet narkotika:
Årstall

Dødsfall

1997
2007
2014

194
275
266

Dødsfall i
Nordland
5
11
7

Tabellen under viser årlig omsetning av alkohol per inn innbygger fra 15 år (liter ren alkohol)
fra 1980 – 2014. I 1998 var det ingen rapportering, derav åpenrom i tabellen.

Mye tyder på at nordmenn har tilegnet seg det såkalte "kontinentale” drikkemønsteret, med
vin til maten, og at dette kommer i tillegg til et mer tradisjonelt mønster der det drikkes
relativt sjelden – men i store mengder. Kort sagt kan vi si at nordmenn drikker både ofte og
mye. Forbruket blant ungdom har heldigvis ikke vært økende (Kilde Statusrapport,
Rusmiddelsituasjonen i Norge 2006).
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4.2.

Rusmiddelsituasjonen i Gildeskål

SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) kan ikke fremskaffe statistikker på
kommunenivå, og følgelig kan man ikke tallfeste økning eller nedgang i kjøp av
alkoholdige drikker i Gildeskål kommune. Men vi har ingen grunn til å tro at ikke Gildeskål
har det samme mønster som landet for øvrig. Når det gjelder bruk av illegale rusmidler, så
ser man ut fra erfaringer fra rustjenesten og politiet at dette et økende problem i
Gildeskål kommune.
Ifølge ung dataundersøkelsen fra 2015 ligger Gildeskål kommune godt under
gjennomsnittet for Nordland og Norge. Ifølge undersøkelsen er det ingen som røyker eller
snuser, mens det er 4 % som sier de har drukket siste år, og her er gjennomsnittet for
Nordland 16%.
Det viser seg at på grunn av Gildeskåls beliggenhet mellom to større kommuner gjør at vi
får et belastet rusmiljø, og tilgjengeligheten på illegale rusmidler blir stor. Det er et etablert
miljø med tyngre misbrukere i Gildeskål, men det er ikke tegn på nyrekruttering til dette
miljøet pr. tiden.
Gildeskål kommune har ca. 30 personer med rusrelaterte utfordringer innenfor tjenestene.
Noen har vært meget resurskrevende mens andre bare har fått råd og veiledning i perioder.
De har en geografisk spredning innenfor hele kommunen. Vi vet det er mørketall, og at
noen ikke ønsker hjelp. Det er flere brukere som har et stort oppfølgingsbehov i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten og da særlig LAR (legemiddelassistert rehabilitering), ROP (Rus
og psykiatri) og det kommunale tjenesteapparatet. De nye rusmisbrukerne er mer
utfordrende å følge opp da de har et annet brukermønster en de litt eldre. De er mer
ukritiske i hva de ruser seg på, samt at tilgjengeligheten har endret seg fra omsetning på
«gata» til at det nå kan bestilles på internett.
Gildeskål kommune har sju dagligvareforretninger som har salgsbevilling for alkohol med
høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det er seks serveringssteder med bevilling for
alkoholholdige drikker gruppe 1,2 og 3 og ett med alkoholholdige drikker gruppe 1 og 2.
Gildeskål kommune har en egen forskrift som regulerer utsalg og åpningstider: (forskrift om
åpningstider for serveringssteder). Gildeskål har ikke eget Vinmonopolutsalg.
Kontroll av salgs- og skjenkestedene er organisert av eksterne firma, mens ansvaret
for ligger hos Levekårsutvalget. Det er ingen salgs- eller skjenkesteder som har
mistet bevillingen de siste årene.

5 Kommunens organisering av rusarbeidet i Gildeskål
Gildeskål kommune har egen rustjeneste med sosionom med videreutdanning i rus og
psykiatri, samt NAV kontor, som gir råd og veiledning i forbindelse med rusproblematikk.
Psykisk helsetjeneste er inne i tilfeller hvor det er samtidig rusproblematikk og psykiske
problemer og hjemmetjenesten har oppfølging og utdeling av medisiner.
Legene er lett tilgjengelig, og har god kjennskap til behandlingsformer og tiltak. Pr i dag har
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Gildeskål kommune god fagkompetanse for å kunne drive med oppfølging og rehabilitering
av rusmisbrukere. Oppfølgingen består i dag av samtaler, praktisk hjelp og tett samarbeid
med spesialisthelsetjenesten. Oppfølgingen er å se på som et ledd i å begrense
sykdomsutvikling og hyppige tilbakefall. For de som har behov og selv ønsker dette kan
henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten.
Politiet er en viktig samarbeidspartner for rustjenesten både i forebyggende arbeid, og i de
mer akutte sakene.
Gildeskål kommune mangler et tilrettelagt botilbud med døgnoppfølging tilpasset
personer som sliter med rusproblematikk og dermed har lav boevne. Det kan i enkelte
tilfeller bli nødvendig å samarbeide med andre kommuner for å kunne gi et nødvendig
botilbud for denne gruppen. Viser til handlingsdel i boligpolitisk plan 2016 – 2027.
Gildeskål kommune mangler et aktivitetstilbud for denne gruppen som kunne gitt dem noe
meningsfylt å fylle hverdagen med. Vi har i dag Gildeskål Vekst men det vil nok i mange
tilfeller være vanskelig å kombinere rusmisbrukere sammen med den eksisterende
brukergruppen.

6 Handlingsdel
Arbeidet innen rusfeltet i Gildeskål kommune viser at utfordringene er stabile og har vært
det over de siste årene, og da er det viktig at vi prioriterer på forebygging.
Kommunen har opprettet en 50 % stilling som miljøarbeider/klubbarbeider som er rettet
mot ungdom. Stillingen skal også følge opp ungdommene som bor på hybelhuset.
Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og i ulike faser av livet.
Forebygging må derfor rette seg mot flere arenaer som befolkningen deltar på. Det kan
blant annet være barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer.
For at voksne skal kunne være gode rollemodeller, er det viktig at også de voksne kan ha
arenaer for å møtes som er alkoholfrie. Vi bør videreutvikle mulighetene for fysisk
aktivitet. Det bør arbeides aktivt med å få Gildeskåls befolkning til å engasjere seg i lag
og foreninger.
Lensmannen i Gildeskål anbefaler at det bare gis bevilgning på alkoholholdige drikker i
gruppe 1 og 2 på enkeltarrangementer. Politiet har erfart at servering av alkoholholdige
drikker i gruppe 3 ved enkeltarrangementer har medført ekstra utfordringer i tjenesten.
Foreldreutvalget i skolen (FAU) er viktig for forebygging i skole. Det har vist seg at
holdnings- skapende arbeid blant barn og unge uten at foreldrene også er med, gir lite
effekt. Rustjenesten og helsesøster samarbeider om forebyggende tiltak i skolene.
Gildeskål kommune mener at et av de viktigste arbeidsområdene fremover, må være å få et
aktivt fungerende FAU som også kan sette rus på dagsorden. Samt være støttespillere for
hverandre når det gjelder grensesetting.
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I forbindelse med kampanjen” Tør å sette grenser” har Helsedirektoratet utformet fem gode
råd til ungdomsforeldre:
 Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
 Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser
 Tenk gjennom dine egne grenser når det gjelder alkohol
 Vis at du bryr deg
 Sett tydelige grenser
Mer om denne kampanjen finnes på nettstedet www.settegrenser.no. Her ligger det også et
komplett opplegg for foreldremøter på ungdomsskolen.
Mange ulike rusfrie arenaer, slik at befolkningen generelt ikke kun samles når det er alkohol
tilstede. Her under har kommunens SLT-gruppe ett årlig 16. mai arrangement, som er en
stor suksess, og som holder store deler av kommunens ungdom edru på denne dagen.
Godt velfungerende AKAN arbeid på hver arbeidsplass i Gildeskål kommune.
Mulige tiltak for å regulere tilgjengelighet er:
 Regulere åpningstid
 Regulere hvilke grupper med alkoholholdig drikke som selges
 kontroller
6.1.

Tiltak

HOVEDMÅL 1: Forebygge misbruk av rusmidler
Delmål:





Hindre rekruttering
Holdningsskapende arbeid ved blant annet rusfrie arrangement
Alkoholfrie møteplasser
Politiet ønsker å ha en aktiv rolle i det holdningsskapende arbeidet med å
forebygge misbruk av rusmidler

Tiltak

Kommentar/effekt
Barn/ungdom

Ansvarlig

Aktivt fungerende FAU

Foreldrene må på banen og
sette rus på dagsorden.
Forebygging uten foreldre
har erfaringsmessig liten
effekt.
Viktig med en rusfri arena
på ungdommens premisser
som også gir erfaring på hva
som «fenger» ungdom
Rusfritt 16 mai
arrangement. Faste møter 4
gr. Pr år.

Oppvekst og kultur

Ungdomsklubb

SLT

Oppvekst og kultur

Helse og sosial
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Kulturskoletilbud

Rusfrie tiltak gir
ringvirkninger. Kan også ses
i sammenheng med
ungdomsklubben.
Nettkafe
Rusfri møteplass for alle
ungdommer.
Forebygging Meløy vgs. Avd. Nytt fremlegg om alkohol,
Inndyr
tobakk og illegale rusmidler.
Forebygging skoler
Fremlegg om alkohol,
tobakk og illegale rusmidler.
Gjennomføres årlig i de
kommunale skolene

Oppvekst og kultur

Kontakt med lag og
foreninger

Rustjenesten

Forsøke å få dem som sliter
med rus inn i lag og
foreninger slik at de har noe
meningsfylt i livet.

Menighetskontoret ved
diakon
Ruskonsulent og helsesøster
Ruskonsulent og helsesøster

Voksne

Holdningskampanje
Idrettsarrangementer som
turneringer i hallen lørdag.
Ulik mat (flerkulturell aften)
AKAN arbeid på alle
virksomheter i Gildeskål
kommune

Gode forbilder
Miljøterapeut rus
Rusfritt alternativ med fokus
på integrering
Fokus på dette arbeidet
sender tydelige signaler og
rusproblemer vil kunne
oppdages

AMU

HOVEDMÅL2: Redusere sosiale og helsemessige skader av rusmiddelbruk
Delmål:
 Skaffe kunnskap og fremme samarbeid
 Fokus på pårørende
Tiltak
Tverrfaglig team.
Rustjenesten,
nav,
hjemmetjenesten
m.fl.

Kommentar/effekt
Kontinuitet
4 faste møter pr.
år hvor rus er
tema for å øke
kunnskap og
bedre samarbeid.

Ansvarlig
Rustjenesten.
Et løpende tiltak
med oppstart
2017
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HOVEDMÅL 3: Ettervern
Delmål:
 Fokus på den enkeltes behov etter behandling
 Godt ettervern gir motivasjon for behandling
Tiltak
Levende AKAN-arbeid
Ettervern etter
institusjonsopphold

Kommentar/effekt
Kontinuitet
Alle virksomheter i Gildeskål
skal ha fokus på å forebygge
rusmisbruk
Samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten for å
kvalitetssikre oppfølging
etter utskrivelse

Ansvarlig
Amu
Det kommunale tjeneste
apparat
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1. Innledning
1.1. Formål
Gildeskål kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av
alkoholvarer i henhold til Alkohollovens § 1-1.
Gildeskål kommune skal til en hver tid ta sosialpolitiske hensyn med i vurderingen når nye
bevillinger blir gitt. Slike hensyn kan være skjenketetthet i området, eksisterende
tilgjengelighet i kommunen totalt, områdets formål (boligområde, område hvor barn og
unge ferdes i stor grad) mv. Sosialpolitiske hensyn skal også være med i vurderingen når
skjenketider vedtas.

1.2 Virkeområde
Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for alle som søker og innehar salgs- eller
skjenkebevilling fra
01.11.2016 og frem til nye retningslinjer er vedtatt.
Handlingsplanen gjelder som et supplement til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(alkoholloven) og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften).

1.3 Definisjoner
Alkoholholdig drikk gruppe 1; inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
(Alkoholloven § 1-3)
Alkoholholdig drikk gruppe 2; inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
(Alkoholloven § 1-3)
Alkoholholdig drikk gruppe 3; inneholder fra og med 22 og til og med 60 volumprosent
alkohol. (Alkoholloven § 1-3)
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet. (Alkoholloven § 1-4)
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. (Alkoholloven § 1-4)
Ambulerende skjenkebevilling; en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet
selskap, der det selges alkohol. (Alkoholloven § 4-5)
Enkeltanledning: Skjenkebevilling kan gis for en enkelt bestemt anledning der det selges
alkohol. (Alkoholloven § 1-6 andre ledd)
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2. Felles regler for faste salgs- og skjenkebevillinger
Bevillingsperioden
I hht Alkoholloven § 1-6 kan det gis bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk for 4
år av gangen, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Det er åpnet for at kommunen kan utvide salgs- og skjenkeperioden med inntil 4 år, eller
beslutte at ingen bevillinger skal opphøre, eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke
bevillinger det må søkes om fornyelse for.
For Gildeskål kommune gjelder:
Salgsbevillinger (butikker) opphører ikke.
Skjenkebevillinger (restauranter/kafeer og Ungdomslag m/pub og lignende) gis for 4 år av
gangen etter søknad.
Søknaden
Søknad om salgs- eller skjenkebevilling skal leveres på skjema angitt av Gildeskål kommune.
Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges
søknaden.
Gildeskål Kommune har inntil fire måneders behandlingstid på søknad om faste salgs- eller
skjenkebevilling. Fristen løper fra det tidspunkt all nødvendig dokumentasjon har kommet til
kommunen. (Alkoholloven § 1-11)
Fristen gjelder tilsvarende for endring av salgs- og skjenkebevilling.
Ved komplekse saker kan fristen forlenges én gang. Forlengelsen skal begrunnes, og søkeren
skal få begrunnelsen før den opprinnelige fristen er ute.
Oversittelse av saksbehandlingsfristen medfører ikke at bevilling er innvilget.
Søknad om utvidelse av skjenketid og skjenkelokale for en enkeltanledning skal være hos
kommunen senest 14 dager før arrangementet skal finne sted.
Vilkår for å inneha fast salgs- eller skjenkebevilling
For hver salg- og skjenkebevilling skal det være én ansvarshavende og én stedfortreder.
Det kan gis fritak fra kravet om stedfortreder dersom det er urimelig bl.a. av hensyn til salgseller skjenkestedets størrelse, jfr. Alkoholloven §1-7c , 1.ledd.
I henhold til alkoholloven § 1-7c, tredje ledd skal styrer og stedfortreder være over 20 år.
Kunnskapsprøve om alkoholloven skal være avlagt og bestått før søknad om salgs- eller
skjenkebevilling tas til behandling. (Alkoholforskriften § 5-1)
Antall bevillinger
Gildeskål kommune vil ikke regulere antall salgs- og skjenkesteder i kommunen.
(Alkoholloven § 1-7a)
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Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr. alkoholforskriften kapittel 6.
Gildeskål kommune benytter minimumssatsene i alkoholforskriften § 6-2.
Oppgave for faktisk omsetning i året før og forventet omsetning i inneværende år skal
sendes Gildeskål kommune innen 1. april hvert år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt
omsetningsoppgaver fra leverandører.
På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune etterberegning og etteroppgjør
etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-2. (Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt).
Saksbehandling
Søknad om nye faste salgs- og skjenkebevillinger, ny bevillingsperiode samt endring av salgsog skjenkebevillinger:
Etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er mottatt, skal kommunen gi søkeren et
foreløpig svar med opplysninger om behandling.
Søknaden sendes til uttalelse til følgende instanser (alkoholloven § 1-7 annet ledd):
 Politiet
 NAV sosial
 Skatt Nord
 Kemneren
Når høringsuttalelsene er kommet inn til kommunen, avgjøres saken.
Mindre overtredelser vil kunne føre til at bevillingsmyndighetene avventer å gi bevilling til
forholdene er brakt i orden.

3. Faste salgsbevillinger
Salgssted
Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra dagligvarebutikk. Med
dagligvarebutikk menes enhver forretning som driver salg av alminnelige dagligvarer.
(Alkoholforskriften kap. 3)
Tidsbegrensning
Det gis kun tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 innenfor følgende
tidsrom:
Mandag – fredag 0800-2000, samt lørdag og dager før helligdag unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag 0800-1800. (Alkoholloven § 3-7, annet ledd)
Salg av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. (Alkoholloven
§ 3-7, tredje ledd)
Salgstidene for det enkelte utsalgssted fastsettes i bevillingsvedtaket.
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Tildekking av alkoholholdige varer utenom salgstid
For de tilfeller der dagligvarebutikken har åpningstider utenfor tidspunktene for
salgsbevilling i bevillingsvedtaket, skal det være fysisk tildekking av alkoholholdige varer på
en slik måte at alkoholholdige varer ikke er synlige for butikkens kunder utenom de tider der
alkoholholdig drikk er tillatt solgt.

4. Faste skjenkebevillinger
Tidsbegrensning
Det gis kun tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 innenfor følgende
tidsrom: Alle dager: 0800-0230 (Alkoholloven § 4-4).
Det gis kun tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 innenfor følgende tidsrom:
Alle dager: 1300-0230 (Alkoholloven § 4-4).
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp (Alkoholloven § 4-4).
Skjenketidene for det enkelte skjenkested fastsettes i bevillingsvedtaket.
Vilkår
Spiserestauranter/kafeer
 Det kreves kjøkken med kokk/serveringspersonale og fast meny eller à la carte av en
viss omfang med bl.a. varme middagsretter. Serveringen skal foregå til minimum en
time før ordinær stengetid.
 Bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan gis, eventuelt for gruppe 3 etter
nærmere vurdering.
 Ingen aldersgrense, men det skal ikke selges, skjenkes eller utleveres alkohol til noen
som er under 18 år.
Selskapslokaler/ungdomshus/grendehus/andre lokaler
 Offentlige arrangementer og sluttede selskap kan gis bevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3.
 18 års aldersgrense.
Utendørs serveringsareal
 Bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan gis, eventuelt for gruppe 3 etter
nærmere vurdering, kan gis innenfor et avgrenset område.
 18 års aldersgrense.
Begrensninger av faste skjenkebevillinger
 Det gis ikke skjenkebevilling som fast ordning for bevertningssteder i tilknytting til
idrettsanlegg, gymsaler, o.l.
 Ved uteservering skal området skal være fysisk avgrenset og merket.
 Det skal være tilstrekkelig med ordensvern.
 Det skal serveres i glass/emballasje skal være åpnet - dette for lettere å føre tilsyn
med at det ikke nytes medbrakte varer.
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Det er ikke tillatt å ta med seg alkoholholdig drikk utenfor serveringsstedet.
Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet
samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt.
Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og
ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges
vekt.
Det er krav til at stedet er godkjent av brannvernsmyndigheten.

5. Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende
skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling; en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet
selskap, der det selges alkohol. (Alkoholloven § 4-5)
Arrangementet skal være lukket, der utenforstående ikke kan komme inn. Det må være
dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen kan starte.
Enkeltanledning: Skjenkebevilling kan gis for en enkelt bestemt anledning der det selges
alkohol. (Alkoholloven § 1-6 andre ledd)
Søknaden
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling skal
leveres på skjema angitt av Gildeskål kommune. Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal
fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges søknaden.
Tidsfrister
Søknad skal være hos kommunen senest 14 dager før arrangementet skal finne sted.
Fristen løper fra det tidspunkt all nødvendig dokumentasjon har kommet til kommunen.
Oversittelse av saksbehandlingsfristen medfører ikke at bevilling er innvilget.
Tidsbegrensning skjenkebevillinger for enkeltanledninger og ambulerende bevilling
Det gis kun tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 innenfor følgende
tidsrom: Alle dager: 0800-0230 (Alkoholloven § 4-4).
Det gis kun tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 innenfor følgende tidsrom:
Alle dager: 1300-0230 (Alkoholloven § 4-4).
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp. (Alkoholloven § 4-4).
Skjenketidene for det enkelte skjenkested fastsettes i bevillingsvedtaket.
Vilkår skjenkebevillinger for enkeltanledninger og ambulerende bevilling
For hver skjenkebevilling skal det angis én skjenkestyrer og én stedfortreder.
Ansvarshavende og / eller stedfortreder skal være til stede under hele arrangementet.
Det kan gis fritak fra kravet om stedfortreder dersom arrangementets karakter tilsier at det
er tilstrekkelig med én ansvarshavende. (Alkoholloven §1-7c, første ledd)
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I henhold til alkoholloven § 1-7c, tredje ledd skal styrer og stedfortreder være over 20 år.
Det er ikke krav om dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser om den ved
tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning og ambulerende skjenkebevilling.
Selskapslokaler/ungdomshus/grendehus/andre lokaler
 Offentlige arrangementer og sluttede selskap kan gis bevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3.
 18 års aldersgrense.
Utendørs serveringsareal
 Bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis innenfor et avgrenset område.
 18 års aldersgrense.
Andre vilkår for skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevillinger:
 Ved uteservering skal området skal være fysisk avgrenset og merket.
 Det skal være tilstrekkelig med ordensvern.
 Skjenking skal skje over disk og det skal serveres i glass/emballasje skal være åpnet - dette
for lettere å føre tilsyn med at det ikke nytes medbrakte varer.
 Det er ikke tillatt å ta med seg alkoholholdig drikk utenfor serveringsstedet.
 Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt
målgruppen for virksomheten tillegges vekt.
 Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og
ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt.
 Det er krav til at stedet er godkjent av brannvernsmyndigheten.
Begrensninger av skjenkebevillinger for enkeltanledninger og ambulerende bevilling
 Det gis ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangementer.
 Det gis ikke skjenkebevilling for arrangementer som benytter kommunale skoler og
barnehagers lokaler og uteområde.
 Det gis ikke skjenkebevilling ved arrangementer som er beregnet bl.a. på barn og unge.
Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr. alkoholforskriften kapittel 6.
Gildeskål kommune benytter maksimumssatsen i alkoholforskriften § 6-2 for ambulerende
bevilling.
For skjenkebevilling for enkeltanledning krever Gildeskål kommune minimum kr. 1000,- pr
gang fra 2017. Beløpet kan endres i betalingsregulativet.
Ved større arrangementer kan det kreves at det leveres omsetningsoppgave, senest 1 mnd
etter arrangementet. På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune
etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-2.
(Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt). Dette fastsettes i bevillingsvedtaket.
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Saksbehandling
Etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er mottatt, skal søknad om enkeltanledning
sendes på høring til:
 Politiet
 NAV sosial
Når høringsuttalelsene er kommet inn, fattes det administrativt vedtak i saken. Vedtaket skal
inneholde betalingsinformasjon.

6. Sanksjoner for brudd på alkohollovgivningen
Prikkbelastning
Bestemmelsene om prikkdeling og inndragning i alkoholforskriften Kapittel 10 gjelder i
Gildeskål kommune.
Politianmeldelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

7. Delegasjon
Levekårutvalget delegeres:
Delegasjonsreglementet 10.7. Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet (LKU)
Utøve myndighet som kommunens kontrollorgan for alkoholomsetning i medhold av alkoholloven
§§ 1-8 og 1-9. Utøve delegert myndighet i medhold av Ruspolitisk plan og
Alkoholpolitiskhandlingsplan.
Delegasjonsreglementets 11.2 Delegasjon til Rådmann etter særlov
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 delegeres Rådmann myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker og typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 27 med forskrifter, og i samsvar med kommunens
alkoholpolitiske handlingsplan som er fastsatt av kommunestyret:
 Myndighet til å innvilge tidsbegrensede bevillinger
 Godkjenne skifte av skjenkestyrer og stedfortreder
 Utvidelse av skjenketid og skjenkelokale for en enkeltanledning
 Myndighet til å innvilge ordinær skjenkebevilling for en enkeltanledning
 Myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling
 Inngå kontrakt med aktuelle inspektører/kontrollselskaper
 Gjøre vedtak om tildeling av prikker i henhold til alkoholforskriften kapittel 10.
Administrative vedtak etter delegert myndighet i tilknytning til alkoholbevillinger refereres i
Levekårsutvalget.
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