VEDLEGG 4
Bevillingspolitikk
Kommunestyret har en sentral rolle i utformingen av alkoholpolitikken i kommunen
gjennom lokal bevillingspolitikk og håndhevelse av alkohollovens bestemmelser.
Alkoholloven er et viktig virkemiddel innen alkoholpolitikken i arbeidet med å
forebygge vold og skape et trygt lokalsamfunn og uteliv.
Nasjonale mål:
Det nasjonale målet er å bremse økningen i alkoholforbruket i befolkningen og
å øke befolkningens kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og helse.
Viktige nasjonale mål er beskrevet i følgende rundskriv:
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet (IS-1/2015)
Lenker til vesentlig lovverk:
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk.
Alkoholforskriften.
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelsetiltak, jf. § 7)
Helsedirektoratet ber blant annet om at kommunene:
 Øker kompetansen på alkoholloven, med særlig vekt på regelverk knyttet til
overskjenking.
 Det oppfordres til dialog med utelivsbransjen som del av satsingen på Ansvarlig
Alkoholhåndtering (AAH).
 Styrker arbeidet med tidlig intervensjon som bidrar til å redusere etterspørselen
av alkohol.
Helsedirektoratet har utgitt en veileder i salgs- og skjenkekontroller/bevillingspolitikk
(IS-2038) utgitt 12/2012 som gir god innsikt i praktisk håndtering av
alkoholbevillinger:
Veileder i salgs- og skjenkekontroll.
Kommunale mål:
Den kommunale alkoholpolitikken vil følge opp hovedmålene for den nasjonale
alkoholpolitikken, å begrense totalforbruket av alkohol for å begrense
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan medføre.
Folkehelsehensyn skal vektlegges framfor næringsinteresser og alkoholpolitikken må
tilpasses lokale forhold.
Ås kommune mener det er særlig viktig å begrense alkoholbevillinger for
arrangementer og steder som involverer barn og ungdom.
Følgende mål
 Endre spesielt skadelige drikkemønstre.
 Hindre overskjenking.
 Redusere ulovlig omsetning av alkohol
 Øke oppslutningen om alkoholfrie arrangementer og tilbud.
 Styrke positive holdninger til rusfritt ungdomsmiljø.
Tiltak:
 Vedta forutsigbar skjenkepraksis gjennom lokale forskrifter og retningslinjer.







Sikre at kommunen har bred juridisk kompetanse knyttet til salgs-, skjenke- og
kontrollvirksomhet.
Samarbeid med frivillige organisasjoner i Ås kommune om rusforebyggende
arbeid. (Natteravn, 1.mai arrangement o.l.)
Få bedre oversikt og kunnskap om rus- og alkohol, trivsel, fysisk- og psykisk
helse i befolkningen i Ås kommune.
Forankring av det rusforebyggende arbeidet i Positivt Oppvekstmiljø.
Vilkårssetting for salgs- og skjenkebevillingene som gis.

Satsingsområder 2016-2020:
Satsingsområdene for kommende bevillingsperiode for kommunen:
1. Gjennomføre Maks-Follo prosjektet.
a) Ås kommune deltar i et interkommunalt samarbeidsprosjekt rundt ansvarlig
alkoholhåndtering, MAKS-Follo. Forkortelsen MAKS står for myndighet,
ansvar, kontroll og samarbeid. Deltakerne i arbeidsgruppa er en
representant fra ordensavdelingen hos politiet i Follo, samt SLT-koordinatorer
fra de fire kommunene Ski, Nesodden, Oppegård og Ås. Prosjektet er
forankret i Follorådet og har også fått økonomisk støtte fra Korus-Øst
(Kompetansesenter rus-region Øst). Ås kommune står som prosjekteier.
Prosjektet hadde sin oppstart med et større dialogmøte i september 2015.
Tilstede var representanter fra rundt 30 utesteder, politiet, saksbehandlere fra
kommunene, Korus-Øst og SLT-koordinatorer.
b) Mål og tiltak for prosjektet
Målsettingen med prosjektet er å skape et tryggere uteliv i Follo.
Gjennom opplæring, samarbeid og dialog ønsker man å forebygge problemer
som overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold knyttet til
utestedene.
Den videre oppfølgingen har vært besøk fra arbeidsgruppa på flere utesteder i
Follo. Våren 2016 vil det etableres en arbeidsgruppe bestående av aktører fra
ulike utesteder, politiet og ansvarlige for kontrollvirksomheten. Første oppgave
for arbeidsgruppen er å lage en mal for gode og effektive kontroller på
utestedene. Andre aktuelle temaer for arbeidsgruppen vil være dørvakter,
samarbeid med politiet, saksbehandling i kommunen, gjennomføring av
prikkbelastning og bruk av ulike kampanjer/materiell.
Det er et mål at MAKS-Follo blir videreført som et fast tiltak etter prosjektets
utløp i 2016.
2. Gjennomføre «Ung dataundersøkelser».
Ungdataundersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år. Resultatene fra
undersøkelsen gir et godt grunnlag for å sette inn målrettede forebyggende
tiltak. Neste undersøkelse er planlagt gjennomført våren 2017.
3. Implementere nytt prikksystem.
Kommunens lokale retningslinjer for saksbehandling for brudd på alkoholloven
for skjenke- og salgssteder ble 1.1.2016 erstattet av et nytt prikksystem (jf.
alkoholforskriften) som skal gjelde for alle kommuner i landet.
Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av
regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.

Kommunen skal være en pådriver for at prikksystemet skal fungere etter
formålet. Dette fordrer god informasjon mot salgs- og skjenkenæringen.
4. Fastsette klare og tydelige vilkår for salgs- og skjenkebevillingene
Vilkårene som settes for salgs- og skjenkebevillingene skal fremme målene i
alkoholpolitikken (jf. retningslinjer for saksbehandling av salgs- og
skjenkebevillinger).

