
Alkoholpolitisk handlingsplan

• Hva er en alkoholpolitisk handlingsplan?

• Tidsperspektiv
• Når vedtas den og hvor lenge varer den?

• Hva kan dere påvirke? Og hvordan?

• Spesielle temaer i planen



Hva er en alkoholpolitisk handlingsplan?

• En plan som sier noe om alkoholpolitikken i kommunen

• Mye er bestemt i alkoholloven, men kommunen kan ha 
lokale bestemmelser

• Inneholder:
• Behandling av søknader inkl. hvordan bevillinger fornyes
• Krav til kunnskap og prøver
• Salgs- og skjenketider
• Ambulerende bevillinger osv.
• Kontrollvirksomheten
• Inndragning av bevilling, ulike reaksjoner
• Ansvarlig vertskap
• Gebyrer
• Vilkår



Alkoholpolitisk handlingsplan

• Kommunestyret skal vedta en alkoholpolitisk 
handlingsplan innen 30. sept. året etter hvert 
kommunevalg

• Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret i 
sept. 2017 (etter kommunesammenslåingen)

• Gjelder til 30. sept. 2020

• Ny handlingsplan – vedtas innen 30. sept. 20



Ny alkoholpolitisk handlingsplan fra 2020

• Administrasjonen i kommunen starter snart 
arbeidet med ny plan – som skal gjelde fra høsten 
2020 til høsten 2024

• Et forslag til plan vil bli lagt ut på høring i løpet av 
våren

• Salgs- og skjenkesteder, andre aktører m.m. vil få 
anledning til å uttale som om planen før den blir 
vedtatt

• Politisk behandling rett før eller rett etter 
sommeren



Høring

• Forslag til ny plan vil bli sendt ut til alle salgs- og 
skjenkesteder, ulike organisasjoner m.fl.

• Blir lagt ut på kommunens hjemmesider og sosiale media

• Innspill på temaene i planen
• Salgs- og skjenketider, kontrollvirksomheten, Ansvarlig vertskap/e-

læringskurs osv.

• Innspill på det som eventuelt mangler i planen

• Hver for dere eller samlet – det velger dere

• Benytt anledningen

• Alle høringssvar følger saken ved den politiske 
behandlingen



Spesielle temaer i planen

Noen temaer vil få ekstra oppmerksomhet i planen. Dette kan 
være temaer som de folkevalgte har uttrykt at de ønsker 
spesiell oppmerksomhet rundt, utfordringer etc.

• Campingplasser

• Aldersgrenser for adgang til skjenkesteder

• Universell utforming

• Ansvarlig vertskap

• Bevilling for «aktivitetssteder»

• Store enkeltanledninger
• Krav, mulighet for reaksjoner m.m.

• Bevillingsgebyrer - enkeltanledninger


