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INNLEDNING 

Forslaget til ny alkoholpolitisk handlingsplan er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 
ansatte i Namsos kommune. 

Utgangspunktet for forslaget som framlegges er alkoholpolitikken som har vært utformet i 
de tre tidligere kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos. 

 

 

OMTALE AV PLANENS INNHOLD 

1. MÅLSETTINGER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN 

Forslaget skal balansere de motsetninger som omsetning av alkoholdig drikk innebærer, 
mellom å tilrettelegge for omsetning av en lovlig og etterspurt vare samtidig som at 
skadevirkninger på individ og lokalsamfunnet minimaliseres. 

Alkoholpolitikken bør utformes slik at den er tydelig for innbyggere og for næringen som skal 
forholde seg til den.  
Samtidig er det viktig at myndigheter og bransjen samarbeider slik at en kan være i forkant 
av de små og store utfordringer som omsetning av alkoholholdig drikk innebærer. 

 

2. LOVGRUNNLAGET 

Målsettingene som foreslåes i planen har i tillegg til alkoholloven en klar konsekvens for 
folkehelsen i befolkningen, og derfor er det naturlig å fremheve folkehelseloven som 
grunnlag for å kunne utøve en god og ønsket alkoholpolitikk i kommunen. 

 

 

3. MYNDIGHET OG ANSVAR 

Her framkommer hvordan myndighet og ansvar for å følge opp alkoholloven er delegert i 
kommunen vår. Det framkommer av delegeringsbestemmelser vedtatt av kommunestyret. 

Det administrative ansvaret for forvaltning av alkoholpolitikken er lagt til enhet for kultur og 
inkludering  

Kommunestyrets ansvar er å fastlegge rammene for og innholdet i alkoholpolitikken som 
skal gjelde for kommunen. 



4. RETNINGSLINJER –TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

Her skal det framkomme hvilke forhold som kan vektlegges når enkeltsøknader om salgs- og 
skjenkebevillinger skal behandles av kommunens saksbehandlere  

Salg av alkoholholdig drikk skal skje fra dagligvarebutikker i kommunen, hjemmebryggeri 
(egen tilvirkning) og fra Vinmonopolets utsalg. 

Skjenking av alkoholholdig drikk skal som hovedregel ikke forekomme i sammenheng med 
utøvelse av idrettslige aktiviteter og ikke på arenaer hvor barn og unge er åpenbare 
målgrupper. 

Skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå ved steder som profilerer servering av 
matopplevelser og eller drikke som hovedprodukt. 

 

5. SALGS- OG SKJENKETIDER 

Forslaget som legges fram foreslår en videreføring av de skjenketider som har vært utformet 
i tidligere kommuner. 

Salg av alkoholholdig drikk følger de bestemmelser som følger av alkoholloven 

Skjenking av alkoholholdig drikk kan foregå fram til kl 02.00 på fredag og lørdag i helgene. 

I perioden 1.6 til 1.9 kan det skjenkes alkoholholdig drikk til kl. 02.00 hele uken. 

6. SAKSBEHANDLING 

Det understrekes at alle søknader om bevillinger må fremmes til kommunen i god tid. 

Det settes en frist for søknader om skjenking av alkoholholdig drikk ved enkeltanledninger til 
3 uker før arrangementet skal avholdes. Dette for at saksbehandlere skal ha nok tid til å 
gjøre en forsvarlig behandling av søknaden.  

Det foreslåes i planen at det settes en aldersgrense på 18 år for deltakelse på 
enkeltarrangement hvor det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. 

Det er satt som vilkår for å motta kommunal skjenkebevilling at bevillingsinnehaver sørger 
for at lønnsvilkårene for ansatte minst skal være i samsvar med det som er allmenngjort. 
Forholdet skal dokumenteres av innehaver og kommunen skal påse at vilkåret oppfylles ved 
stikkontroll  

 

 



Planen foreslår at bevillinger som er innvilget i de tidligere kommuner og som gjelder for salg 
og skjenking av alkoholdig drikk videreføres for nye fire år uten at det gjennomføres en ny 
søknadsrunde nå i 2020. 

Forslaget begrunnes med at alkoholpolitikken videreføres i all hovedsak slik den har vært 
utformet og praktisert, slik at gjeldende vedtak om bevilling vil videreføres i neste fireårs 
periode. 

Videre er det et ikke ubetydelig arbeidsmessig omfang, både for bevillingsinnehavere og for 
kommunen å gjennomføre en tradisjonell saksbehandlingsprosess med fornyelse av alle 
salgs- og skjenkebevillinger i kommunen.  

Forslaget her vil innebære en vesentlig forenkling av tidligere praksis. 

 

7. KONTROLL MED SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

Her videreføres tidligere praksis uten endringer i ny fireårs periode. 

 

8. SANKSJONSREGLEMENT 

De nasjonale føringer her er ikke endret, og det innebærer at eksisterende praksis med 
gradert tildeling av prikker til bevillingsinnehavere der det avdekkes brudd på 
alkoholrettslige forpliktelser. 


