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Saksnr.: Utvalg

8/16 Driftsutvalget
Møtedato
26.05.2016

Rådmannens innstillng:
Beiarn kommunes ruspolitiske handlingsplan vedtas og også gjelde som kommunens
alkoholpolitiske handlingsplan. Jmf alkohollovens§ 1-7.d

Saksutredning:

Beiarn kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2012-2016 må revideres og endres etter ny
lovendring.

Bakgrunn:

1. Endringer i alkoholloven som trådte i kraft 1.januar 2016 får følger for Beiarn
kommunes alkoholpolitikk.

. Endringene i § 1-6 innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevilinger ikke må løpe

ut etter 4 år, som i dag. Det innføres unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter
kommunevalg, å beslutte at enkelte bevilinger kan videreføres i intil fire nye år uten
krav om søknad om ny beviling. En forutsetning for å fatte et slikt vedtak er at
kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget.

. Endringer i alkoholloven § 1-4c som åpner for engrossalg av alkoholholdig drikk til

bevillingshavere med beviling for en enkelt anledning.

Det er også gjort endringer i bevilingsgebyr pr 1.1.2016 jmf § 6-2.

2. I Beiarn kommunes forskrifter om åpningstider for utslagssteder henvises det i § 4 til
åpningstidslovens §§. Denne loven er opphevet, og det er derfor behov for en
revidering av kommunens forskrifter

Vurdering:

§ 1- 7 d i Alkoholloven stadfester at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Kommunen har utarbeidet og kommunestyret har pr 10.12.2014 vedtatt ruspolitisk.
handlingsplan. Ruspolitisk handlingsplan tuftes på alkohollovens § 1-7 d, som stadfester at
kommunen har plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Departementet kan gi retningslinjer til utforming, men kommunen står fritt i sin utarbeidelse.
Slik kommunen vurderer det innbefatter ruspolitisk handlingsplan alkoholpolitiske føringer og
en utarbeidelse av to dokumenter/handlingsplaner med samme innhold er derfor unødvendig.
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Arbeidet som ble gjort i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan var omfattende og en større
arbeidsgruppe var delaktig i utarbeidelsen.
Ruspolitisk handlingsplan revideres nå ut fra endringene i alkoholloven pr 1.jan 2016.

Kommunen har i tilegg retningslinjer for salg og skjenking, som følger regelverket i
alkoholloven. Retningslinjene endres nå i tråd med endringer i lovverket. Det samme gjelder
forskrifter for åpningtider for utsalgssteder.

Det gjøres oppmerksom på at Beiarn kommune har ikke satt tak på antall bevilinger for salg
eller skjenking. Men at man velger å følge lovverket som det ligger fra helse-og
omsorgsdepartementet.

Vedlegg:

12/313 dok.nr L 6-1 7 -18
12/166 - forskrifter
13/693 -dok.nr 140
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Beiarn kommune

Fra:
Sendt:
Kopi:
Emne:

Trykk-Tjenester c: Trykk- Tjenester(ghelsedir.no:-
8. desember 2015 14:13
Vibeke Halvorsrud Marthinsen
Helsedirektoratet informerer om endringer i alkoholforskriftens gebyrsatser
fra i. januar 2016
gebyrendring 2015 endelig .pdfVedlegg:

Beiarn Kommune
;~S( -~lflqJ.l1rN

3.12L_~_(~-._k

B nES 2015
'l~ Helsedirektoratet

Ark,koda p '--.1----.-.

Ark.kode S-' ---------.----
AVdcl¡,U

Kassns/oll______

til
alle landets kommuner

fylkesmenn

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 4. november 2015 endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2. Se
vedlagte endringsforskrift.

Endringene trer i kraft 1. januar 2016. Alle gebyrene er inflasjonsjusterte. Gebyrene for skjenking er i tilegg til
inflasjonsj usteringen,
økt med 5 prosent fordi skjenkekontroller fra 1. januar 2016 skal utføres med to kontrollører.

Endringene er meddelt Lovdata for kunngjØring i Norsk Lovtidend.

Med vennlig hilsen

Vibeke H. Marthinsen
Seniorrådgiver
Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no
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Beiarn kommune

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nina Bjerkreim-Hanssen c: nina.bjerkreim(Qprokom.no:-
14. desember 2015 16:59
Nina Bjerkreim-Hanssen

Alkoholbevilling :- Endrede bevillíngssatser for alkoholbevílling fra nyttår

Vennligst videresend denne e-posten til ansvarlig for kommunale aJkoholbeviJlnger:

Endrede satser for bevilingsgebyr for alkoholbeviling fra 1.1.2016

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk får følgende endringer fra nyttår:
. Sa Igsge byr skal betales med kr 0,20 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (endres fra kr 0,19)
. Skjenkegebyr skal betales med kr 0,44 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, kr 1,18 per va re Iíter

for gruppe 2 og kr 3,87 per vareliter for gruppe 3 (endres fra kr 0,40, kr 1,08 og kr 3,55)
. Minimumsgebyrene per år er hhv. kr 1 540,- for salg og kr 4 800,- for skjenking (endres fra kr 1 480,- og kr

4400,-)
. For ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 340," per gang (endres fra kr 310,-)

PDF-skjema Omsetningsoppgave for alkohol med automatisk bereClnina av aebyr iht. 2016-satsene kan bestilles Og
lastes ned fra vår nettbutikk.

Vi kan også tilby e-skjema med direkte betaling av gebyr (satsene oppdateres ved årsskiftet):
Qmsetningsoppgave for alkohol med nettbetaling (demoutgave)

Ta kontakt med oss på post(fprokom.no for mer informasjon om e-skjema med nettbetaling.

Med vennlig hilsen
Nina Bjerkreim-Hanssen
Sem & Stenersen Prokom AS
www.prokom.no

FØlg oss:
www.facebook.com/semsten ers en prokom
twitter .com/ssorokom

Viktig: Denne e-posten er konfidensiell og kan Inneholde fortrolig informasjon. E-posten mã verken kopieres. fremvises eller på annen måte bil brukt aven
annen person enn adressaten. Ikke-autorisert bruk, fremvisning eller kopiering er strengt forbudt og kan være ulovlig. Vær vennlig og kontakt oss dersom du har
mottatt denne e-posten ved en feil eller misforstâelse.

Beiarn Kommune

;:Jtn ;:~.L3.Jïi__.l(;Or!N lP ï

1 5 DES 2015

Ark.kode p

Ark.kode S

Avdr.I¡'9 '

Kossnsjo,
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Beiarn kommune

Fra:
Sendt:
Kopi:
Emne:

Trykk- Tjenester.. Trykk- Tjenester(Qhelsedir.no).
21. desember 201512:48
Vibeke Halvorsrud Marthinsen
Helsedirektoratet informerer om endringer i alkoholloven . fireårsregelen
og engrossalg

Forskrift om endring av forskrift Svalbard fireårsregelen vedtatt.docxVedlegg:

'ld Helsedirektoratet
til

alle landets kommuner
og fylkesmenn

-
neia,n. Ir"omw:jm~

rJS"ksnr. ìtJQ'"r~_mI'rii;'r;'r-i\:
1 ~ / .??J.;"J_JJL__. \¡

2 1 f)¡:'" 7.n.:-. '-_~ . Li ,3

f\rk'~~E!.?_~0k£-==~~-
Ark.kode S~---'''---.---'--~-'-'-
~:L "P\"Q_"_t~~~!'!.__ U
Kmi$i1S1\!n __._ CA~t:;Jì~(.1J

Endringer i alkoholloven som endrer fireårsregelen (varigheten på bevilinger) og tillater engrossalg til
bevillingshavere med bevilling for en enkelt bestemt anledning, ble sanksjonert i statsråd 18.12.2015. Ikrafttredelse
blir 1. januar 2016.

Endringene omfatter som følger:
. Endring i alkoholloven § 1-6 som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter

fire år, som i dag. Det innføres en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter et kommunevalg, å
beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om søknad om ny
bevillng. En forugetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av

alkoholpolitikken etter kommunevalget.
. Endring i alkoholloven § 1-4c som åpner for engrossalg av alkoholholdig drikk til bevillingshavere med

bevilling for en enkelt bestemt anledning.
. Det er også gjort en endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard § 3-1 som innfører samme regel om

varigheten av skjenkebevillinger på Svalbard som på fastlandet. Departementet har selv orientert
Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om denne endringen som også trer i kraft 1. januar
2016. Endringsforskriften vedlegges til orientering.

Lovendringene som er vedtatt av Stortinget 4 og 11. desember 1015, er j tråd med forslagene i prop. 141 L (1014-
2015). Se Jovend ringen her: httos:/ /www.stortinr;et.no/globalassets/pdf/lovvedtak/1015-2016/vedtak-201516-
OB.Ddf

Helsedirektoratet vii utarbeide merknader til bestemmelsene.

Med vennlig hilsen

Vibeke H. Marthinsen
Seniorrådgiver
Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plassr 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no
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Forskrift om endring av forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen
for Svalbard
(Fastsatt 14. desember 2015 av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om
omsetning av alkoholholdig drikk m. v. § 1-2 annet ledd)

I

I forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard gjøres følgende
endringer:

§ 3 -1 nytt femte ledd skal lyde:

Bevillngsmyndigheten kan beslutte at skjenkebevilinger etter fjerde leddførste punktum
likevel ikke skal opphøre ved bevilingens utløp, men gjelde videre i inntil en tilsvarende
periode som angit i bestemmelsen. Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av

alkoholholdig drikk m. v. § J -6 tredje ledd annet til fjerde punktum og fjerde ledd gjelder
iilsvarende for slike beslutninger.

§ 3 -1 femte ledd blir sj ette ledd.

Il

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.



FORSKRIFTER FOR BEIARN KOMMUNE OM ÅPNINGSTIDER FOR
UTSALGSSTEDER.

I medhold av Lov om åpningstider for utsalgssteder av 26.04.1985 og Lov om heUigdagsfred
av 14.03.2003, har Beiarn kommune fastsatt følgende forskrifter;

§1

Utsalgssteder som omfattes av lov om åpningstider for utsalgssteder kan ikke overskride
følgende tider:

Mandag - fredag kL. 08.00 - 20.00

Dager før søndager og helligdager, unntatt før Kristi Himmelfartsdag kl.08.00 - 18.00

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kl.08.00 - 16.00

På søn- og helligdager, 1. og 17.mai og stemmedagen for stortings-, fylkestings- og
kommunestyrevalg og folkeavstemminger fastsatt ved lov, er salg av øl ikke tillatt.

§ 2

Utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndager før jul fra kl.14.00 - 20.00.
1. juledag, 1. påskedag, 1. pinsedag og langfredag skal det være lukket.

§ 3

I lukningstiden skal utsalgsstedet holdes avlåst og kunder skal ikke slippes inn. Kunder som er
kommet inn i lovlig åpningstid, skal ekspederes.

§ 4

Den som fortsettelig overtrer disse forskrifter, straffes med bøter,jfr.åpningstidslovens §7.
Medvirkning kan straffes på samme måte.

§ 5

Denne forskriften trer i kraft ved kommunestyrets vedtak.

Vedtak om delegasjon av myndighet etter § 6 i lov om åpningstid for utsalgssteder.

Med hjemmel i § 6 i oveflevnte lov gir kommunestyret formannskapet fullmakt til å innvilge
dispensasjon fra lovens § 3 og kommunale forskrifter gitt i medhold av loven.



Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.

(Fastsatt 4. november 2015 av Helse- og omsorgsdepartementei med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om
omsetning av alkoholholdig drikk m.V. § 7-1)

I

I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende
endringer:

§ 6-2 skal lyde:

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:

- 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking:
- 0,44 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

- 1,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

- 3,87 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevilingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1540 for salg og kr 4800 for skjenking.
BeviJingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevillng kan bevillngsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 340 pr.
gang.

Il

Endringene trer i kraft 1. januar 2016.
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GENERELL DEL.

1. INNLEDNING.

Kommunen har etter alkohollovens § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan. Dette plandokumentet er en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, der
alkoholpolitiske retningslinjer inngår som del av planen.
Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, det er også et helseproblem, både
somatisk og psykisk. Helse og omsorgstienesteloven gir innbyggerne lik rett til
tjenestetilbud uavhengig avalder og problem.

Arbeidet med planen er i tråd med helsedirektoratets ((kommunal rusmiddel politisk
handlingsplan (veileder)))
Mål, strategier og tiltak på rusmiddelområdet innbefatter helsetjenesten, psykisk helse,
sosialtjenesten, barneverntjenesten, skolen og kultur. Vi må derfor se planen i
sammenheng med de statlige dokumenter som legger føringer for dette arbeidet.
Opptrappingsplan for rusfeltet 2008- 2010, nevnes spesielt.

En ve lykket ruspolitikk kan ikke organiseres, reguleres eller bevilges fram. Holdninger,
handlinger og følelser er viktige elementer i en felles plattform for de menneskene som
arbeider med rusproblematikken i kommunen.

Planen bør ses i sammenheng med andre kommunale planer som oppvekstplan,
psykiatri plan, boligpolitiskhandlingsplan og folkehelseplan.
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2. KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN.

. Kommunestyret vedtok arbeidet med planen våren 2009, og planen ble vedtatt i
2011. Det er nå behov for rullering av planen og det legges fram forslag til ny
utarbeidet plan.

. Beiarn sin kommunegruppe har bestått av:

Therese Brodersen - Helsesøster
Marit Moldjord - Fagleder

Morten Hammer - Psykisk helse
Hege Aune Jørgensen - Kommuneoverlege
Ivar Sæther - Undervisningsetaten
ørjan Kristensen - Hjemmebaserte tjenester

. Samarbeid med elevrådet i ungdomsskole-trinnet

. Barnevernet.
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3. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN.

3.1 På landsbasis.

Hoveddelen av alkoholforbruket kommer fra lovlig innenlands omsetning, det vil si alkohol
som er solgt gjennom vinmonopolutsalg, dagligvarebutikker og skjenkesteder med bevilling
av salg av alkoholholdig drikk. I tillegg skaffer relativt mange seg alkoholholdig drikk fra
andre kilder som taxfree, grensehandel, legal og illegal hjemmeproduksjon og smugling.
Illegale produkter som hjemmebrent og smuglersprit utgjør i underkant av 10 % av
totalforbruket i følge helsedirektoratet.

Søylediagram viser forbruk fra 2008 år for alle innbyggere i Norge over 15 år
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Nordmenns drikkemønster vedvarer med relativt stort konsum i helgene selv om vi har tatt
til oss den såkalte kontinentale drikkekulturen med alkoholholdig drikke til maten.
De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkoholholdig drikk skjer som følge av brå
alkoholpåvirkning og rus. Undersøkelser viser at to av tre drepte sjåfører er påvirket av
rusmidler (Actis, 2008). (folkehelseinstituttet)

Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol syntes å være nokså stabil, men har en liten
økning i alder. Rundt 15 år for øl og 15,5 år for vin rusbrus/sider og brennevin.
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3.2 I Beiarn.

Beiarn kommune har 1073 innbyggere (2014), derav 95 mellom 13 og 19 år.
Kommunen har ingen tak på antall skjenkesteder og pr. i dag har vi 5 i tillegg til 4
salgssteder. Sluttid for skjenking er satt til kL. 01.30 på hverdager og 02.30 fredag og lørdag.

All uteservering avsluttes kL. 01.00. Men det kan det søkes dispensasjon for enkelt
arrangement.

Tabell for solgt alkohol på sjekkesteder, samt solgt alkohol fra utsalgstedene. i liter.

Vin/øl skjenkesteder Brennevin Alkohol solgt i butikk
skjenkesteder

2008 938,7 28,4 36686
2011 1942 7 44915
2013 950 14 42729
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Beiarn kommune har for få innbyggere til å se utvikling av russituasjonen i lys av statistikk.
Befolkningstallet er ikke stort nok til å gjøre representative undersøkelser. i tillegg er det
generelt lite statistikk å finne, og årsaken til dette er helt enkelt at det er få tilfeller av
rusmisbruk som blir registrert av det offentlige. De "skjulte" tilfellene vet man lite om.

Som et av tiltakene skal Beiarn benytte ungdata for og se utviklingen fremover.

Tilgjengelig informasjon i kommunen:
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. Statistikk over salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer

. SIRUS: Narkotikasituasjonen i kommunen - politiets narkotikaarbeid (bare
anslagsvis).

. Ungdata.no

3.3 Kartlegging blant ungdom i kommunen.

I samtale med elever i ungdomskolen fant vi følgende:

RØyk - Gode holdninger, forståelse for helserisikoen og liten utbredelse. Ikke så vanlig å
prøve, selv om det er noen som har testet/prøvd å røyke.

Snus - Gode holdninger, og liten utbredelse, kanskje fordi det er dyrt. Flere har imidlertid
prøvd å snuse og årsak kan være at det er vanskelig å si nei når du blir tilbydd. Noen få
snuser fast av elevene.

Øl/Rusbrus - Holdningen for øldrikking viser at ungdom ikke opplever det som en
helserisiko. Flere opplever at det er lett og skaffe seg øl, og det er mange som har drukket.
Det kan oppleves som et press å prøve å drikke alkohoL. Det er noen som tror at enkelte
((spillen) full for å minske på presset.

Gruppen som intervjuet ungdoms-skole elevene opplever generelt gode holdninger blant
ungdommene, liten grad av forbruk av rusmidler, og middels kunnskap om rusmidler. Lite
eller ingen kunnskaper om narkotika. Lite eller ingen bruk av vin og sprit/ hjemmebrent,
Dette er basert på samtale med elvene og må derfor ses på som en del av helheten.
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Ut fra Ungdata.no finner vi at ungdommer i Nordland har dette forholdet til tobakk og
andre rusmidler. Vi har valgt å se på små bygdekommuner. Diagrammet viser % hvor mange
som har prøvd diverse rusmidler. Undersøkelsen er gjennomført i 2014 blant ungdomsskole
elever.
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Cannabis og spesielt hasj er det narkotiske stoffet som flest unge rapporterer å ha brukt. i
2008 var det 10,5 % på landsbasis som hadde brukt cannabis. i Diagrammet over ser vi på
landsbasis at det er ca. 3 % som har brukt hasj. Vi kan mulig konkludere med at nivået
ligger en plass mellom nivået i 2008 og 2014. altså mellom 3 % og 10,5 %.

Det er vanskelig å måle de sosiale problemene som rusmiddelproblemer påfører ektefelle,
barn og andre i familien. Det fins ingen statistikker som kan si noe tydelig om hvor mange
som lider på grunn av rus i familier. Anslag fra 1980 tallet hentyder til at opp mot 230000
barn kan leve under forhold der rus oppleves som et problem.
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4. RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER.

4.1 Nasjonale mål og strategier.

Det er et klart nasjonalt mål å få til en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige
skadene av rusmiddelbruk.

. Redusere totalforbruket av alkohol, inkludert ulovlig omsetning.

. Redusere alle typer rusmidler, med særlig fokus på forebyggende arbeid blant barn

og unge.

. Oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og
antallet rusmiddelrelatert dødsfalL.

. Endre skadelige drikkemønstre.

. Øke oppslutningen om alkoholfrie soner; i arbeidslivet, i trafikken, i samvær med
barn og unge.

. Motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og

unge.

. Øke behandlingstilbudet.

. Bedre tilgang til effektiv rådgivning, hjelp og behandling for personer med

rusmiddelproblemer og deres pårørende.
. Fjerne/ motvirke salgs- og samlingssteder for narkotikamisbrukere

. Redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk.

4.2 Kommunale mål og strategier.

Beiarn kommunes mål for rusmiddelpolitikken vil sammenfalle med de nasjonale mål og
strategier.
i tillegg vil det være klare mål om:

. A gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet.

. A skape økt bevissthet på foreldreansvaret.

. A begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler

. A gi rusmiddelavhengige et godt behandlings- og oppfølgingstilbud.

. Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering

. Forpliktende samhandling og økt brukerinnflytelse
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5. TILTAKSSTRATEGIER.

5.1 Forebygging.

Problemer knyttet til rusmiddelmisbruk oppstår i et samspill mellom individ, rusmiddel og
forhold i samfunnet. Forebygging må skje på alle de ulike arenaer som befolkningen deltar i,
dersom samfunnet skal lykkes i å unngå problemer som rusmiddelmisbruk kan forårsake. Vi
har alle et ansvar, både private og offentlige. Foreldre/foresatte er sentrale personer på alle
arenaer som nevnes her.

Det forebyggende arbeidet i kommunen kombineres av tiltak for å begrense/ redusere
tilgjengeligheten av rusmidler, og av tiltak som reduserer etterspørselen. Dette arbeidet vil
til enhver tid ha ulike målgrupper:

. Allmennforebyggende tiltak - mot hele befolkningen

. Forebygging mot allerede utsatte grupper

. Forebygging mot individer i faresonen

5.2 Tiltak for regulering av tilgjengeligheten.

Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk gjennom blant annet;
bevillningsordning, fastsettelse av vilkår for salg og skjenking, samt å holde kontroller.
Videre er loven til hjelp ved utarbeidelse av de alkoholpolitiske retningslinjer, kommunens
alkoholpolitikk. Her kan kommunen bruke interne retningslinjer for sin behandling av
bevillningssøknader.
Kommunen kan tildele to hovedtyper bevilIninger: Salgsbevillning og skjenkebevillning,
faste eller for enkeltarrangement.

5.3 Tiltak for å redusere etterspørselen.

1. Rusfrie aktivitetstilbud i regi av:

. Kommunen/ interkommunalt

. Frivillige lag og foreninger

. Ungdomskulturelle miljøer

. Private

. Antall bevilginger kan være et regulerende tiltak.

2. Holdningsskapende arbeid, opplysning og informasjon:
. Undervisning, "Unge og rus"

. Lokale kampanjer

. Bruk av lokale massemedier

3. Aktuelle arenaer for holdningsskapende arbeid.
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. Familie/hjem

. Skole

. Arbeidsplass

. Fritidsarena

. Trafikk

5.4 Forebygging for utsatte grupper.

I henhold til helse og omsorgstjenesteloven har kommunen hovedansvaret for arbeidet
med rusmiddelavhengige. Dette gjelder både forebygging og rehabilitering av personer med
rusproblemer. Det er viktig med brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid for at
kommunen skal lykkes i dette arbeidet.

Aktuelle tiltak knyttet til utsatte grupper vil være:
. En god bosituasjon - egen bolig

. Oppsøkende virksomhet

. Råd og veiledning

. Støtte- og fritidskontakt

. Samtalegrupper

. Foreldreveiledning

. Frivillige tiltak rettet mot disse grupper
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HANDLINGSPLAN.

KONKRETE TILTAK MED ANSVAR.

Hovedmål 1.

Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet.

De/må/:
. Idretts- / fritidsaktiviteter for barn og unge skal være rusfrie.

. Oppvekstmiljøet må være utfordrende, stimulerende og inkluderende

. Egenmestring hos barn og unge må styrkes

. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt må formaliseres og videreutvikles.

Tiltak Ansvar Informasjon
Variert fritidstilbud for Kulturskolen,
allsidighet og utfordringer. Barne- og ungdomsarbeider, http://www.beiarn.kommu

kirken. ne. no/ u ngdomsa ktiviteter
Frivillige lag og foreninger
Friskliv

Young active Idrettslagene Der kan søkes om og få
lønn til ungdommer som
avholder aktiviteter til
andre ungdommer.

Møteplass for ungdom Kultur, barne- og
ungdomsarbeider,
Kirken, skole, idrettslag

Rusfrie og røykfrie Kultur, sosial og barnevern, Basecampen
arrangement for ungdom barne- og ungd. Arb. Villmarkscampen

Skole, FAU, Kirken Romjulsturneringen
Flyktningkonsulent, Lan

16 mai arr.
Julebord
Turer arr. av klubben.

"fri" skoleopplegg 9.- 10. Skolen
klasse foresatte
Ungdata.no Skolen, helsesøster Utføres årlig.
Kommunal støtte til lag og Kom.styret
foreninger som arbeider
med barn og unge
Fortsette Kom.styret
sommerarbeidsgaranti for NAV, sosialt j 

ungdom
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Fokus på Skolene, Heiset j., 

mobbeproblematikk Barne- og ungdomsarb.
Kirken

Frivillige lag og foreninger
Ferieaktiviteter for barn og Kultur, barne- og ungd. Arb Ferieklubben,
unge Basecampen,

Villmarkscampen

Økonomisk hjelp til utsatte NAV, barnevernet.

familier, slik at alle barn og barne- og ungd. arb.
unge sikres deltakelse på Frivillige organisasjoner.
fritidsa ktiviteter
Fokus på oppvekstmiljøet i Skolene, barnehagen Legg planen på

virksomhetsplaner i hjemmesiden.
barnehage og skoler
Samarbeid mellom skole, Psykisk helse, helsesøster, Tverrfaglig samarbeid i
helsesøster, psykisk helse barnevern, PPT, sosial utsatte grupper

tjenesten, BUP skola, foreldre.
Felles ansvar "snu Kultur, sosial, Lensmann
ungdommen i tide"

. . ~
~
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Hovedmål 2:
Skape økt bevissthet på foreldreansvaret.

De/må/:
. Informasjon og opplysninger til foreldre og foresatte.
. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot voksnes drikkemønster der barn og ungdom

er tilstede.
. Fokus på voksnes holdning til rusmidler.

Tiltak Ansvar Kommentarer

Foreldreveiledning og Helse.tj, barnevern/sos.tj skolen, For gruppen 8- 9- 10
informasjon om rusmidler lensmann. klasse.

Foreldremøte med tema Skolen, barnevern/ sos.tj
" Rus" barnehagen

Temamøter i barnehage og Barnevern/sos.tj,Helsest, skolen,

skole vedr. barnehagen, FAU

barneoppdragelse og

foreldrerollen. ICDP,

grensesetting,
PMTO

Opprettholde og Skolen, foresatte

videreutvikle hjem/skole -
samarbeidet

Engasjere flere Foresatte, barne- og ungd. Arb,
foresatte/voksne i frivillige lag og foreninger
fritidsaktiviteter for barn og
unge. Tilgjengelighet/
voksenkontakt

Foreldrefokus på Foresatte, skolen,

ungdommens sosiale miljø hjelpetjenestene
og nettverk
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Internett / mobilbruk
regler.

Foresatte, skolen

Hente/bringe ungdom Foresatte

Bilkjøring og rus Foresatte/ Politi
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Hovedmål 3:
Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler.

De/må/:

. Økt oppmerksomhet av kontroll på arenaer der barn og unge ferdes.

. Utsettelse av debutalderen

. Et synligere politi.

Tilta k Ansvar: Kommentar:
Forankre holdninger i forhold Barnevern/Sos.tj. Lensmann,
til ulovlig omsetning og bruk skolen
av rusmidler.
Regulering av salgs- og Kom.styret
skjenketider
Aldersgrenser på off. Kom.styret
arrangement Frivillige lag og foreninger
Gi foresatte og ungdom Barnehagen, Skolen,
informasjon om rusmidler og Helsetjenestene, Barnevern/sostj
dets skadevirkning Lensmann
Tett samarbeid med politiet. Lensmann, Aktuelle

tjenesteområde
Kontroll og oppfølging av Rådmann, lensmann, Kveldstid helg (fredag
omsetningen, jfr. kommunestyret og lørdag)
Alkoholpolitiske retningslinjer
Holdningdkampanjer Skolen, Helsetjenestene,
m/plakater Barnevern/ sos.tj
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Hovedmål 4:
Gi rusmiddelavhengige hjelp til en innholdsrik hverdag.

De/må/:
. Tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering (Iavterskeltilbud)

. Kontinuitet i oppfølging fra kommunens hjelpetjenester, inkludert ettervern,

samhandling, brukerinnflytelse og psykiatrisk bistand.
. Tidlig inngripen og innsats

Tiltak: Ansvar: Kommentarer:
Individuelle planer for de som Aktuell tjeneste
ønsker det

Fokus på oppfølgingen av Nav

brukere. Dagsenteret
Sosialtjenesten

Formidle tilpassede Nav, Sosial, Helse
behandlingstilbud
Tilrettelegging og opplæring for Nav og samarbeidspartnere
aktivitets- og arbeidstilbud
Tverrfaglig og tverrsektorielt Aktuelle etater
samarbeid, også med frivillige Frivillige org.

Sosiale treff, nettverk og Dagsenteret
møteplasser - lavterskel Sosialtjenesten
Tiltak i forbindelse med høytider Dagsenteret

Brukerorg.
Tilpassede botilbud Nav

Sosialtjenesten
Boliggruppen

Fysisk aktivitet og friluftsliv Dagsenteret
Helsetjenestene
Friskliv

Lag og foreninger

Kompetanseutvikling innen Aktuelle etater, ledere

hjelpetjenestene
Boligpolitikk innen rus Boliggruppen, psykisks helse,

lege, nav
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Hovedmål 5:
Få generell nedgang av forbruk av rusmidler/alkohoL.

De/må/:

. Økt oppmerksomhet på helseskader ved bruk av rusmidler/alkohol
· Økt fokus på fysisk aktivitet for voksne i aldersgruppen 25- 65 år
. Fokus på sunn livstil

Tiltak Ansvar: Kommentar:
Helserisiko med alkohol Fastlege Samtale om alkoholbruk
Kartlegging
AKAN Arbeidsgiver,

Kollegaer
Felles treninger Frisklivs sentralen

Frivillige org.
Holdningskampanjer Skole, lensmann,

barnevern, sosial rus og
psykiatri.

Matlagings kurs Frisklivs sentralen
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Vedlegg til ruspolitisk hanslingsplan

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE.

Retningslinjer.

Planen gir retningslinjer og informasjon for Beiarn kommunes alkoholpolitikk. De
enkelte søknader om salg- og skjenkebevillinger for alkoholvarer behandles i
overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er utrykt i
handlingsplanen.

Mål

Beiarn kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert
forbruk av alkohol, dette skjer gjennom holdningsskapende arbeid.

Bevillingsperiode.

Bevillingsperioden settes til 4 år, og følger valgperioden, og med opphør senest
3D.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Vandel

Salgs- og skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra
politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte- og
avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivningen.

Skikkethet

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses
egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig
erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av

. Brudd på vilkår som er satt for bevillingen.

. Brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser.

. Endring i driftskonsept uten godkjenning.

. Klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet.

. Brudd på reklamebestemmelser.

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved
fornyelse, og eventuell inndragelse av bevilgning.
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Uttalelser

Uttalelser som vil bli lagt til grunn ved behandling av søknad:

. Uttalelse fra politiet.

. Rus og psykiatri tjenesten.

. Uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheten.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes
av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det
vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse. Styrer og
stedfortreder må være ansatt på skjenke- eller salgsstedet eller arbeide i virksomhet
i kraft av eierstilling.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Punktavhold

Punktavhold gjennomføres på følgende steder og i følgende situasjoner.

. Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangement som er beregnet bl.a. på

barn og unge.

. Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i

tilknytning til idrettsanlegg og lignende det gis ikke skjenkerett ved
idrettsarrangement.

Skjenkelokale

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet
samt målgruppe 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.
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Bevillingstyper

Følgende typer virksomhet kan tildeles bevilling slik det er spesifisert i punktene
nedenfor:

a) Serveringssteder

Det kreves kjøkken som holder åpent til minimum en time før
ordinær stengetid.
Bevillingen kan gjelde all alkoholholdig drikk.

b) Utendørs serveringsareal
Bevillingen kan gjelde all alkoholholdig drikk.

Skjenketider
Følgende skjenketider fastsettes for bevertningssteder:
a) Serveringssteder

Søndag - torsdag:
Fredag- lørdag:

Skjenking avsluttes kL. 01.30

Skjenking avsluttes kL. 02.30

b) Utendørs serveringsareal

Skjenking avsluttes senest kL. 01.00

Konsum av servert alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

Lukketidspunkt for bevertningsstedene settes som hovedregel også 30 minutter

etter skjenketidens utløp.

Alkoholfritt:

Alle med bevilling må sørge for å ha et reelt alkoholfritt alternativ som frambys på
samme måte som alkoholholdige varer.

Dispensasjon fra skjenketidene

Det kan gis dispensasjon for utvidet åpnings- og skjenketid for skjenkesteder i
forbindelse med sluttet selskap.

Alkoholservering uten bevillng

Det gis adgang til å servere (ikke salg) og drikke alkohol uten bevillinger i lokaler som
leies eller lånes ut til privatpersoner for en enkelt, bestemt anledning og til sluttet
selskap, forutsatt at utleier ikke for øvrig står for deler av arrangementet utover å
stille lokaler til disposisjon.
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Ambulerende beviling

Det opprettes ambulerende skjenkebevilling som ikke blir knyttet til bestemt person
eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere bevillinger blir utøvd på et sted eller
steder som godkjennes for en enkelt anledning og skjenking til deltakere i sluttet
selskap og ved særskilte arrangement.

Ambulerende bevilling omfatter all alkoholholdig drikk.

Salgsbevillng

Forskrifter om åpningstider for Beiarn kommune om åpningstider for utsalgssteder,
vedtatts av kommunestyret, gjelder også for salg av øl.

Antall bevilinger

Det settes ikke tak på antall salgsbevillinger og skjenkebevillinger.

Delegasjon

Kommunestyret
. Vedtar alkoholpolitisk handlingsplan

. Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger for en bestemt del av året
eller hele bevillingsperioden.

. Inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for kortere tid, jf.
Alkohollovens § 1-8.

Driftsutvalget
. Kontrollutvalg etter alkoholloven § 1-9.

Rådmannen
. Tildeling av ambulerende skjenkebevilling.

. Utvidelse av skjenketid til sluttet selskap.

. Utvide bevilling for en enkelt anledning til å gjelde også utenfor

skjenkelokalet.
. Bevilling for en enkelt bestemt anledning.

. Søknader om utvidet skjenkeareaL.
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