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Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk plan Hadsel kommune 2020 – 2024
Vedtaket er hjemlet i alkohollovens § 1-7 d.
Vedlegg :
Vedlegg 1 - Forslag til korrigert alkoholpolitisk plan
Vedlegg 2 - Innkomne innspill
Referanser i saken
Helsedirektoratets temasider om alkohol og alkoholloven
Regjeringens temaside om alkoholloven
Bruk av vilkår for bevilling (kommunetorget.no)
Salgs- og skjenkekontroll (kommunetorget.no)
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Alkohol-fritt-levert/
Bakgrunn
Alkoholloven § 1-7 d stiller krav til kommunene om at det skal utarbeides en alkoholpolitisk
plan. Planen skal være et viktig redskap i forvaltning av alkoholpolitikken i kommunen.
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering,
utarbeide eller revidere alkoholpolitisk plan for inneværende valgperiode.
I Hadsel kommunes planstrategi 2020-2023 vedtatt av kommunestyret 19/6-2020 fremgår
det i kap. 5.3.4 og tabell i kap. 6.2 at det skal vedtas en alkoholpolitisk plan i 2020.
Saksfremstilling
Historikk:
Tidligere var retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling (alkoholpolitisk handlingsplan) en del av
rus og psykiatriplanen i kommunen. I forrige runde 2012-2015 valgte vi å skille disse to planene. I
gjeldende planstrategi er det vedtatt at det skal utarbeides en ny folkehelseplan. Jf. pkt. 4.4.3 skal
folkehelseplanen bl.a. erstatte plan for psykisk helse og rusfeltet 2012-2015. planstrategien
fremgår også at det skal vedtas en ny alkoholpolitisk plan i 2020.
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Om alkoholloven:
Statens og kommunenes ansvarsområder reguleres av alkoholloven (lovdata.no) med tilhørende
forskrifter. Dette omfatter innførsel til, utførsel fra og omsetning av alkoholholdig drikk i Norge,
samt forhold i tilknytning til slik aktivitet. Videre inneholder loven og forskriftene bestemmelser om
bruk av alkohol i visse sammenhenger og særlige påbud og forbud knyttet til alkoholholdig drikk.
Alkohollovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skadene som alkoholbruk kan medføre, hovedsakelig gjennom å begrense tilgjengeligheten og
forbruket av alkoholholdig drikk. Dette gjøres ved ulike former for regulering, bl.a. av antall
skjenkesteder og utsalgssteder gjennom bevillingssystemet, salgs- og skjenketider, bestemte
påbud og forbud og ved hjelp av lovbestemte aldersgrenser.
Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme egen alkoholpolitikk, tilpasset politisk
overbevisning, lokale forhold og utfordringer, samt stor grad av skjønn ved innvilgelse, utførelse av
kontroller, inndragning mv. På den annen side er det kommunenes ansvar å:






utarbeide en alkoholpolitisk plan
utføre kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
sikre at søkere om bevilling oppfyller lovens krav
veilede bevillingshavere i alkoholloven
sanksjonere mot brudd på alkoholloven

Handlingsplan:
Handlingsplanen skal inneholde de alkoholpolitiske hovedmålene for kommunen og konkretisere
hvilke tiltak kommunen satser på for å nå alkohollovens formål om å begrense skader forårsaket
av alkoholbruk, og redusere forbruket av alkohol. Alkoholloven er endret på enkelte områder. Dette
må Hadsel kommune ta hensyn til i utformingen av alkoholpolitikken for den kommende
bevillingsperiode.
Nytt fra 2019 er Granavolden plattformen der det går fram at regjeringen vil:



Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til
bryggeri, jf. Alkoholloven §§ 3-1, 4-1
Flytter rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10 – 16

Kommunestyret har i sak 23/20 videreført salgs - og skjenkebevillinger i 4 nye år for 7
salgsbevillinger, Vinmonopolet og 15 skjenkebevillinger for perioden 2020 – 2024 dog senest til 30.
september 2024.
Omsetning av alkohol i Hadsel
Hadsel kommune har hatt en lav omsetning av alkohol over flere år. De fleste skjenkesteder i
kommunen ligge under minimumsgrensen for avgift pr. år. (kr 5 300,-), mens det for salg er noe
over minimumsgrensen (kr 1700,- pr år).
Omsetningstall for 2017 - 2019.

År
2019
2018
2017

Salg

Skjenking

Gruppe 1
Antall liter
291 085
287 802
293 467

Gruppe 1
Antall liter
27 984
22 814
25 368
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Gruppe 2
Antall liter
5 167
5 339
4 643

Gruppe 3
Antall liter
1006
681
633

Sum avgifter
164 346
145 081
126 697

side 2 av 3

Høringsinnspill
Planen har vært lagt ut på høring i 3 uker på kommunens hjemmeside og facebook. Det er kommet
inn 2 innspill til planen:
Nordland politidistrikt
Skjenkebevillinger pkt 5:
Skjenkesteder skal pålegges å ha godkjente dørvakter etter anbefaling fra politiet.
Politiet ønsker følgende formulering fra serveringsloven:
«Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs»
Nordland fylkeskommune
«Hadsel kommune ønsker å gi bevilling til salg av alkohol på nett. Det kan være grunn til å frykte at
en tillatelse for salg av alkohol på nett og eventuell hjemlevering vil medførte økt tilgjengelighet for
alkohol, også for de under myndighetsalder. Forskning viser at økt tilgjengelighet medfører økt
forbruk, noe som også ligger til grunn for de relativt strenge alkoholpolitiske føringene i Norge.
Under koronapandemien er det også gjort erfaringer som viser at enkelte utsalg som har etablert
hjemlevering som ny utsalgsform blant annet som følge av dette har økt omsetningen massivt».
«Grunnmuren i helsefremmende tiltak bygger på kunnskap om at opplevelsen av tilhørighet og det
å være en del av et fellesskap er viktig for individet. Barn og unge søker anerkjennelse og
relasjoner i sine omgivelser, noe som innebærer at sosiale normer og holdninger til bruken av
alkohol i familien og lokalsamfunnet kan ha stor betydning for individets senere bruk av rusmidler.
Det er derfor av stor betydning at kommunale strategier legger til rette for at barn og unge gis
mulighet til å bygge positive relasjoner og oppleve mestring i trygge og rusfrie miljøer i sitt eget
nærmiljø. Dette innebærer å arbeide for å redusere bruken av alkohol som sosialt tiltak og
kollektivt fenomen ved å tilrettelegge for meningsfull aktivitet der de unge får mulighet til positiv
påvirkning i form av å bli eksponert for trygge forbilder på ulike alkoholfrie arenaer i oppveksten.
Kommunedirektørens vurdering
Ung-data undersøkelsen som ble gjennomført i 2019 viser at Nordland ved siden av Trøndelag er
det fylket i landet hvor flest ungdommer i grunnskolealder oppgir å ha vært beruset på alkohol. I
denne undersøkelsen oppgir hele 21% av elevene i 10. trinn at de «ikke vet» på spørsmålet om du
får lov å drikke alkohol av foreldrene dine.
Hadsel kommune vil gjennom kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for folkehelse og
ny alkoholpolitisk plan ivareta tiltak for å forebygge bruk av alkohol, spesielt rettet mot barn og
unge. Innspillene er således ivaretatt.
I tillegg foreslår kommunedirektøren å ikke åpne for nettsalg av alkohol, nettopp for å forebygge
økt tilgjengelighet for alkohol i kommunen. Dette er i tråd med innspill fra Nordland
fylkeskommune.
Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert
Økonomikonsekvenser
Ikke vurdert
Andre konsekvenser
Konklusjon
Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk plan for Hadsel kommune 2020 – 2020
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