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1 Innledning
Vadsø kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble sist revidert i 2017, og har vært
gjeldende for perioden 2018 - 2021. Deler av foreliggende plan vedtas av kommunestyre i
møte februar 2022 og vil gjelde for perioden 2022 – 2025.
Arbeidsgruppen for rullering av rusmiddelpolitikks handlingsplan har bestått av:
Siv Eines, rådgiver ROP
Anja Terentief, seksjonssjef HBO
Fiona Sahl, kommunalsjef HRO
Marita J. Skansen, ass. rådmann
I revideringsprosessen er det tatt utgangspunkt i Opptrappingsplanen på rusfeltet (20162020), som har føringer på hva som bør jobbes med opp mot dette feltet. I tillegg har vi tatt
utgangspunkt i resultater fra nasjonale undersøkelser i forhold til barn og unge innen dette
temaet. (Det har vært samarbeidsmøter med brukerorganisasjoner, Fylkesmannen i Finnmark,
politi og utelivsbransjen, i denne prosessen).
Denne planen må ses i sammenheng med ulike kommunale planer i Vadsø kommune.
Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er kommunen pålagt å
utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forskning viser at kommunenes bevillings- og
kontrollmyndighet er blant de mest effektive virkemidlene vi har for å redusere
alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Alkoholloven ble sist endret 1. september 2020.
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv. (alkoholforskriften) har også vært
styrende for utarbeidelsen av dette dokumentet.
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2 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen
Her presenteres rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt. Trender nasjonalt vil påvirke
hvordan Vadsø kommune bør jobbe med rusmiddelpolitisk handlingsplan lokalt.

2.1 Rusmiddelsituasjonen nasjonalt
2.1.1 Alkohol
Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i vårt samfunn. Alkohol er en selvfølgelig del av
mange festlige anledninger, måltider og sosiale samvær, og for mange en kilde til nytelse og
glede. Men alkoholbruk forårsaker også betydelige folkehelseproblemer. Effektive tiltak som
begrenser alkoholbruken og omfanget av alkoholproblemer er derfor en viktig del av
folkehelsearbeidet
Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er
i tillegg årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Både et høyt
alkoholinntak per gang og et høyt alkoholinntak over tid øker risiko for en lang rekke
helseproblemer og sosiale problemer, også for andre enn brukeren selv. Totalkonsumet av
alkohol i befolkningen henger nært sammen med andelen som har et risikofylt høyt konsum
og med omfanget av alkoholrelaterte problemer. De mest effektive tiltakene for å begrense
alkoholkonsumet og skadeomfanget er høye alkoholpriser og tilgjengelighetsbegrensninger.
Omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, var det avgiftsbelagte salget på
7,23 liter første kvartal i 2021. Fra 2020 va det en økning på 20,8 %. I 2020 utgjorde salget på
øl 2,83 liter, vin og hetvin 2,94 liter og brennevin 1,23 liter (ssb.no).
Menn drikker mer enn kvinner, mens kvinner øker alkoholforbruket mest. Det er også flere
eldre som drikker nå enn tidligere. En studie gjort viser at mellom 1997 – 2008 økte andelen
eldre over 70 år med problematisk alkoholforbruk. Fra 0,5 % til 4,5 % (Sirus, 2016), og den
forventede levealderen går opp.
I dag er én av ni over 70 år eller eldre av Norges befolkning. Det vil være en jevn økning, og i
2016 vil det forventes at én av fem er 70 år eller eldre (ssb.no). De vil drikke mer alkohol og
med det antas det at det vil øke med alkoholrelaterte problemer for denne gruppen
(Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020).
Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over helse landet svarer på
spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen er tilpasset
barn og ungdom 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring (ungdata.no).
Undersøkelsen blir gjort i et samarbeid med kommunene, som utfører selve undersøkelsen.
Resultatene blir samlet i et nasjonale ungdatabasen, og innehar svar fra 300 000 ungdommer.
Man ser tendensen til at unge har lavere inntak av alkohol enn tidligere, likevel er det
fremdeles mange unge som drikker alkohol, spesielt den siste delen av tenårene.
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I 2015 var det 349 mennesker totalt i Norge, som døde av alkohol relaterte årsaker. 75 % av
disse var menn (Folkehelseinstituttet, 2017). Dette vil kunne forventes å øke, med forhøyet
levealder og høyere inntak av alkohol. Alkohol blir rangert som nr. 8 av de viktigste
risikofaktorene ved tap av leveår.
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av
risikofylt rusmiddelbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.
Formålet er å få oversikt over kommunenes rus og helseproblematikk, samt brukernes
livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov.

2.1.2 Illegale rusmidler
Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge, og cannabisavhengighet er et
økende problem. Etter heroin er cannabis det rusmiddelet flest unge oppsøker hjelp for
(Korus- sør). I tillegg til cannabis har også amfetamin og kokain en stor utbredelse (nhi.no).
På landsbasis har andelen som har prøvd cannabis økt de siste årene. Det er også flere unge
enn for en tid tilbake som forteller at de har blitt tilbudt stoffer som hasj eller marihuana
(ungdata 2021).
I tillegg til den organiske cannabisen har det de siste årene skjedd en markant økning i beslag
av syntetisk fremstilt cannabinoidene. Disse rusmidlene selges hovedsakelig over internett
(Korus- sør). De samme tendensene finnes i beslagene på amfetamin og metamfetamin.
Narkotikarelaterte hendelser tok 286 liv i 2018, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret som
Folkehelseinstituttet har publisert. Dette var 37 flere dødsfall enn året før, men tilsvarende
som i 2016 (forskning.no).

2.1.3 Vold og rus
Det er en klar sammenheng mellom høyt alkoholinntak og voldsutøvelse. Det samme gjelder
for de som er utsatt for vold. Halvparten av den alkoholrelaterte volden, kan tilskrives
flertallet av alkoholkonsumenter, som drikker nå og da og blir beruset. I Norge er konsum og
beruselse konsentrert om nettene og helger. Det samme gjelder voldsproblematikken, som
også i forbindelse med natt og helg (forebygging.no).
Det har ikke vært studert sammenheng mellom narkotika bruk og vold i samme grad som med
alkohol, man kan likevel se et mønster der man kan plukke ut er at rusmidlene som kokain og
amfetamin har større sannsynlighet for voldsutøvelse enn med cannabis og heroin
(forebygging.no).
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2.2 Rusmiddelsituasjonen i Vadsø
I 2021 ble det på ny gjort en registrering i Ungdata i Vadsø kommune, 82 % av ungdommen
ved Vadsø ungdomsskole svarte på undersøkelsen. I de store trekkene viser undersøkelsen at
3 % av guttene og 13 % av jentene som har vært fulle i en alder av 14 år. Debutalderen av de
som har oppgitt på at de har smakt alkohol er i hovedsak mellom 13- 14 år, for både jenter og
gutter. Av de som har smakt alkohol så oppgir de at de skaffer seg alkohol i hovedsak at noen
kjøper for seg eller de tar hjemmefra. Av 98 jenter på ungdomsskolen oppgir 14 % at de får
alkohol av foreldre ved spesielle anledninger (nyttårsaften, 17 mai og lignende), mens for
guttene er det 7 %. Tallmaterielet er nærliggende de tallene som kom frem i
Ungdataundersøkelsen i 2017.
Undersøkelsen viser at prosentandelen på ungdomsskoleelever som har vært tydelig ruset, har
gått ned siden siste undersøkelse. Det viser at Vadsø er på rett vei, men har ennå mye arbeid
foran seg.
I undersøkelsen til Juvente fra 2016, står Finnmark også med salg av alkohol til mindreårige i
butikk, 39 %. Det er likevel 11 % nedgang fra året før. Vadsø kommune hadde også salg av
alkohol til mindreårige. Det ble gjort 7 forsøk totalt i Vadsø kommune i butikker og
Vinmonopolet. 1 av 6 butikker solgte til testpersonene (15- 17 år), og i 2 av 7 av tilfellene
fikk de mindreårige kjøpt alkohol. Det er likevel en nedgang fra året før, hvor det var 4 av 5
butikker som solgte og det var salg i 50 % av tilfellene (juvente.no). Tendensen i Vadsø er at
butikkene er blitt flinkere til å spørre personer under 25 år etter legitimasjon.
Kommunes ungdommer gjenspeiler resten av Norge i bruk av cannabis, ifølge Ungdata. 97 %
bekrefter de ikke har brukt cannabis det siste året. 2 % har brukt det 1 gang mens 1 % har
brukt 2 eller flere ganger. Det er generelt flere gutter enn jenter som har prøvd cannabis, og de
får også oftere tilbud enn jenter.
BrukerPlan har blitt registrert over flere år i Vadsø kommune. Tidligere har Rus- og psykisk
helseenhet (ROP), NAV, hjemmesykepleien, KVE og barneverntjenesten registrert i
BrukerPlan, fra 2020 er det kun ROP og hjemmesykepleien som registrerer. Da kommunen
har registrert i BrukerPlan over flere år er det mulig å kunne lese en tendens av brukernes
behov for tjenester. Tendensen er den samme som tidligere og man ser at flere av de med
rusrelaterte lidelser også har psykiske utfordringer.
Tjenester til rusmiddelbrukere er lagt til ROP fra årsskifte 2014 – 2015. tidligere var denne
tjenesten under NAV. Fra 2015 har ROP jobbet med å komme i kontakt med
rusmiddelbrukere som har behov for tjenester eller bistand. Blant annen har ROP hatt prosjekt
Rus II, for å kartlegge behov og utvikle tjenester til brukergruppen. I prosjektperioden ble
oppsøkende tjenester, utlevering av brukerutstyr og opplæring av ansatte satt fokus på. Man
kan se at flere brukere med rusrelaterte utfordringer tar kontakt med tjenesteapparatet, og de
er yngre enn tidligere. I samtale med brukergruppa kommer det frem at tjenestene mot denne
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brukergruppa må tilstrebe seg på å være mer utadrettet slik at tjenesten når flere med behov
for bistand.
Eldre bølgen vil også Vadsø kommune måtte forholde seg til. Ser vi dette i forhold til de
eldre’s drikkevaner vil vi kunne forvente at alkoholrelaterte skader også vil være mer av i
årene som kommer, for befolkningen i Vadsø. Pr 2020 er det 536 personer mellom 70- og 90
år (ssb.no). Dette vil øke i årene som kommer.
Innrapporterte omsetningsoppgaver for 2017 og 2020 fra utelivsbransjen og butikker.
2017

2018

2019

2020

Butikksalg alkoholgr. 1

224 468

193 008

229 202

318 145

Skjenking av alkoholgr.
1

25 536

27 177

25 969

27 647

Skjenking av alkoholgr.
2 (vin)

4 652

5 194

4 903

3 877

Skjenking av alkoholgr.
3 (brennevin)

1 056

1 433

1 450

1 259

Totalt

275 712

226 812

261 524

350 928

Vinmonopolet, avd.
Vadsø
Alkoholgruppe 2 i liter
Alkoholgruppe 3 i liter
Total alkoholomsetning
i liter

2017

2018

2019

85 400
16 692
102 092

86 826
17 462
104 288

88 621
17 367
105 988

(Vinmonopilet 2021)
2020
131 212
26 769
157 981

Vinmonopolets salg økte med 40 prosent fra 2019 til 2020. En tilnærmet full stopp i
grensehandel og taxfreesalg, samt betydelig redusert skjenking på caféer og restauranter
landet rundt bidro til å forklare denne historiske veksten. Særlig kommuner med nærhet til
grensen hadde en økning i salget i 2020, mens kommuner med lengre avstand til grensen, som
for eksempel på Møre og Vestlandet, har hatt en lavere økning. For Vadsø sin del var
økningen på 49 prosent fra 2019 til 2020.
Selv med en økning ved Vinmonopolets salg så er det ikke nødvendigvis slik at totalkonsumet
av alkohol i samfunnet har økt. Meningsmålingsbyrået Opinion meldte 5. desember 2020 at to
av ti hadde redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet, mens syv av ti hadde uendret
konsum, én av ti hadde økt. Opinion har stilt spørsmål om alkoholkonsum til over 60.000
nordmenn i undersøkelsen Norsk koronamonitor. I en undersøkelse publisert 1. oktober
konkluderer Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet (FHI) med at
koronapandemien ikke ser ut til å ha påvirket alkoholforbruket i Norge nevneverdig. SSB og
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FHI ser det økte innenlandske salget i sammenheng med begrenset svenskehandel og nedgang
i taxfree-handel (kommentar fra vinmonololets kommunikasjonsdirektør).

2.2.1 Illegale rusmidler og vinningskriminalitet i Vadsø
Anmeldte saker i forhold til narkotika avhenger av hvor mye innsats politiet legger i slike
saker. De oppgir at det er svært lite anmeldelser utenom det de selv oppdager. Dette gjør at
det kan svinge på hvor mye som blir registrert, ut ifra hva ressurser de legger i dette. Fra 2014
har politiet hatt prioritet på gjengangere. Dette har resultert i flere anmeldelser, langvarige
fengslinger og/eller behandling. Dette har igjen resultert i færre gjengangere i Vadsø
kommune.
Dette kan man også se sammenheng i at det er færre vinningskriminalitet, som henger
sammen med narkotikabruk/omsetning.
Politiet ser en endring i at det er mer skjulte ungdomsgrupper, som er vanskelig å få innpass i.
Disse gruppene ser ut til å finansiere sitt bruk, noe som gjør at dette ikke henger sammen med
vinningskriminalitet, som tidligere. Disse unge som ruser seg har også rus- og psykisk
helseenhet problemer med å komme i kontakt med.
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2.2.1 Vold og rus i Vadsø
Politiet i Vadsø opplever at voldssakene har gått noe ned i perioden 2014- 2016. Dette gjelder
spesielt for vold i det offentlige rom og ved skjenkesteder. Det ble gjort en del innstramninger
i 2013 i forhold til skjenketider, oppfølging av utesteder fra politiets side, større fokus på
skjenkekontroller og bedre samarbeid mellom politi, utesteder og Vadsø kommune.
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I forhold til vold i nære relasjoner (familievold) oppgir politiet at det er stort fokus på temaet.
Det gjelder både nasjonalt og lokalt. Det har vært en generell økning de siste 10 årene, men
har holdt seg jevnt høyt de siste 4 årene.

3 Nasjonale og lokale målsetninger
3.1 Nasjonale mål
Regjeringen har et overordnet mål som er å forhindre negative konsekvenser som
rusmiddelbruk har for enkelt personer og samfunn, med et spesielt fokus på bruker og
brukerinnflytelse. Disse målene er tidlig innsats, behandling, ettervern/oppfølgingstjeneste,
med følgende fem hovedmål:
1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte
løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes
tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer.
(Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 – 2020)

3.2 Lokale mål
Lokale mål bygger på nasjonale målsetninger med lokale tilpasninger:
tidlig innsats, behandling, ettervern/oppfølgingstjeneste
1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte
løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. Dette målet
fanges opp av Pakkeforløp rus og psykisk helse som inbefatter følgende punkt
1 Ha plan for innsøking til rusbehandling
2 Oppfølging av personer som er i behandling
3 Lage individuell plan for den innlagte før utskrivelse fra behandling
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes
tidlig.
1 Samarbeid mellom tjenesteytere og samarbeidspartnere slik at personer som
står i fare for å utvikle et skadelig bruk av rusmidler fanges opp
2 Samarbeid for at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem får
oppfølging personen har behov for, i kommunen
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
1 Sørge for at befolkningen er kjent med tjenestetilbudet som finnes
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2 Lett tilgjengelighet for de som har behov for hjelp
3 Et tett samarbeid med rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjoner
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
1 Sørge for at tjenestetilbud/aktiviteter gjøres kjent for aktuelle innbyggere
2 Samarbeid mellom frivillige organisasjoner
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer.
1 Samarbeid med kriminalomsorgen slik at straffen kan gjennomføres på en
tilpasset måte i kommunen (påtale)
2 Samarbeid med kriminalomsorgen for å lette tilbakekomsten til kommunen
etter straffegjennomføringen
3 Samarbeide med politi slik at de med tidlig rusatferd oppdages og får hjelp
tidlig

3.3 Handlingsplan for perioden 2022 - 2025
Delmål

Mål

Ansvarlig

Tidsplan

Forebygge
Fortsette samarbeidet
med Av-og-til
Kompetanseheving av
helse- og
omsorgspersonell.
Kartlegging og
forebygging av
rusrelaterte
helseutfordringer i eldre
befolkning
Opprette
lavterskeltilbud til
rusmiddelbrukere for
enklere kontakt med
hjelpeapparatet
Opprette samarbeid
mellom
brukerorganisasjoner og
frivillige organisasjoner
Opprette samarbeid
mellom
kriminalomsorgen og
kommunen for tettere
oppfølging etter endt
soning eller istedenfor
soning i fengsel
Avhjelpe
individ,
familie og
lokalsamfunn
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Evaluerings- Kostnad
ansvarlig

Tilby mestringskurs for
pårørende til
rusmiddelavhengige
gjennom NKS
Kartlegge Brukerplan
årslig for å se endring i
tendenser
Følge opp signert
samarbeidsavtale
mellom kommunen og
konfliktrådet
Følge opp pakkeforløp
rus mellom kommunen
og tverfaglig
spesialisert behandling
Delta i
Kriminalitetsforebygge
nde fora mellom
kommune og politi
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4 Bevilgningspolitisk handlingsplan
Her vil lovpålagte oppgaver komme, som beskrives i Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v (alkoholloven). Målene fra tidligere handlingsplan videreføres.

4.1 Tiltak for å reguleretilgjengelighet av alkohol – bevilgningspolitisk
handlingsprogram
Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk blant annet gjennom
bevillingssystemet, ved fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje, samt
kontroll med at vilkårene blir overholdt. Loven inneholder også regler som tar sikte på å
påvirke etterspørselen, som for eksempel forbudet mot alkoholreklame. Målet med loven er å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære (alkoholloven, lovdata.no). Alkoholloven er derfor et godt redskap
når kommunen skal utarbeide en rusmiddel politisk handlingsplan. Kommunen bruker planen
til å legge konkrete føringer for sin alkoholpolitikk.
All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling), og de
fleste bevillinger gis av kommunen. Prinsippet bak det kommunale bevillingssystemet er at
tilgjengelighet av alkohol i hovedsak skal bestemmes av lokale myndigheter. Alle bevillinger
skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Overtredelse av alkoholloven eller forskrifter
gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen. Slike overtredelser er også
straffbare.
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk.
Kommunen kan blant annet fastsette hvor mange salgs og skjenkebevillinger den ønsker å ha,
gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer og aktiviteter som skal få bevilling, sette
grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å sikre at regelverket etterleves.
Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere omsetningen av alkohol
og begrense de alkoholrelaterte problemene.

4.1.1 Salgs- og skjenkebevillinger
Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger:
-

Salgsbevillinger
Skjenkebevillinger: permanent, for en bestemt del av året eller for en enkelt
anledning

Alkoholloven § 1-7 og 1-7a gir retningslinjer for saksbehandlingen ved bevillingssøknader, se
vedlegg. Kommunen kan videre sette vilkår for en bevilling jf. § 3-2 og 4- 3. Den står
imidlertid ikke helt fritt, da vilkåret må ha saklig sammenheng med den bevillingen som gis,
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for eksempel fremme alkohollovens formål, lette kontrollen eller avverge skadevirkningene
ved salg av alkoholholdig drikk. I henhold til alkoholforskriftens § 1 1 legges følgende
definisjon til grunn for praktisering av bevilling:
-

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol (øl/rusbrus)
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol (vin)
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol (brennevin).

4.1.2 Salgsbevillinger
I Vadsø er det pr januar 2021 totalt fem butikker som har bevilling for salg av alkoholholdig
drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1).
Salgstiden er som følger :
-

Hverdager fra kl. 09.00 - 20.00
Lørdager og dager før søn og helligdager fra kl. 09.00 - 18.00

Kommunal salgsbevilling kan gis for 4 år av gangen. Dersom det er ønskelig med hyppigere
vurdering av salgsbevilling kan denne gis for kortere tid. Uavhengig av bevillingsperiode skal
salgsbevillingen opphøre senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Vadsø
kommune setter som vilkår for salgsbevilling at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal
plasseres i nærheten av kassa.

4.1.3 Skjenkebevillinger
I Vadsø er det per januar 202 totalt ti skjenkesteder som har bevilling for skjenking av all
alkoholholdig drikk (gruppe 1 - 3).

Skj enketider for over nattingssteder :
-

Søndag – torsdag:
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) kl. 11.00 – 01.00
o Brennevin (gruppe 3) kl. 13.00 – 24.00
Fredag og lørdag:
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) kl. 11.00 – 02.00
o Brennevin (gruppe 3) kl. 13.00 – 02.00

-

Skj enketiden for andr e skj enkesteder :
-

Søndag – torsdag:
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) kl 11.00 – 24.00
o Brennevin (gruppe 3) kl 13.00 – 24.00
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-

Fredag og lørdag:
o Øl og vin (gruppe 1 og 2) kl 11.00 – 02.00
o Brennevin (gruppe 3) kl 13.00 – 02.00

Etablerte skjenkesteder, inklusive overnattingssteder, kan søke om utvidet skjenketid for 1
juledag, 2. juledag, nyttårsaften, 16 mai og samt i forbindelse med festivaler og andre større
arrangementer. Det er også mulig å få utvidet når disse dagene faller på en vanlig hverdag.
Rådmannen har fullmakt til å behandle disse innenfor alkohollovens maksimaltid.
Det kan gis skjenkebevilling til utearealer. Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med
kommunen og skal være forsvarlig merket. Skjenking i forbindelse med uteservering tillates
hele året for overnattingssteder og i perioden 1. mai – 30. september for andre med fast
skjenkebevilling. Ved uteservering er skjenketiden kl. 13.00 - 24.00.
Det kan søkes om skjenkebevilling ved enkeltanledninger, ambulerende skjenkebevilling, jf.
alkohollovens § 4-5. Ved gjentatte søknader fra samme søker i samme lokaliteter bør man
vurdere pålegg om å søke om kommunal skjenkebevilling, dersom skjenkingen virker å være
vedvarende over tid.
Dette for å sikre at statistikk over omsatt mengde er i samsvar med de faktiske forhold, samt
at skjenkingen kan følges opp av kontrollmyndighetene og for at skjenkingen kommer
innunder ordningen med godkjente ordensvakter.
Kommunal skjenkebevilling kan gis for inntil fire år. Dersom det er ønskelig med hyppigere
vurdering av skjenkebevilling kan denne gis for kortere tid. Uavhengig av bevillingsperiode
skal skjenkebevillingen opphøre senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
For Vadsø kommune vil det være mulighet for sittende kommunestyre å endre skjenketidene i
perioden det innvilges skjenkebevilling for. Bevillingshaver skal høres før eventuelle
endringer i skjenketidene.
Dette gjelder for alle bevillinger som gis fra og med 30. juni 2020. Dette har ikke
tilbakevirkende kraft.
Serveringsstedene har tillatelse til å utøve egen vakthold. Vadsø kommune stiller som vilkår
for bevilling at vaktene må ha gjennomført opplæring før oppstart, og at vaktene og
opplæringen skal godkjennes av politiet. Dette med bakgrunn i målet om å redusere vold i
tilknytning til serveringssteder.
Skjenkesteder skal ikke lokaliseres i rene boligstrøk eller i nærheten av idrettsanlegg eller
skoler. De bør heller ikke lokaliseres slik at det skaper trafikale eller ordensmessige
problemer. Videre fremgår av Opplæringslova § 9-5 tredje ledd at
” På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne
serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som
privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve
gjerast unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom
skoletida.”
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Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i
virksomheter som søker om eller har kommunal salgs og skjenkebevilling, jf. alkohollovens §
1-7c. Kommunen kan også avholde slike prøver for kandidater uten tilknytning til virksomhet
med bevilling. Dokumentasjon av kunnskap er fastsatt i forskrift fra tidligere Sosial og
helsedepartementet. Kommunen skal fastsette gebyr for salgs og skjenkebevillinger, jf
alkoholloven § 7-1. Alkoholforskriften kapittel 6 angir gebyrsatser, beregningsmåte og
minstegebyr. Minstegebyret skal sikre kommunen en viss dekning for utgifter til
søknadsbehandling og kontroll.
Vadsø kommune har etter anbudsrunde inngått avtale med ekstern skjenkekontrollør,
Nordfjeldske Kontroll.

4.1.4 Reaksjon ved overtredelser
Det er bestemmelser som kommunene skal bruke i forbindelse med at innehaver av
kommunal salgs- eller skjenkebevilling, ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven,
bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som
har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i
bevillingsvedtaket. Disse endringene består i et prikksystem (alkoholforskriften).
Ved overtredelser skal kommunen tildele et visst antall prikker. Dersom bevillingshaver i
løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra
bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn
12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Tildeling av 8 pr ikker :
-

Salg, utlevering eller skjenking til personer under 18 år.
Brudd på bistandsplikten, til å yte bistand til en person som trenger det på grunn av
åpenbart er påvirket av rusmidler.
Brudd på krvet om forsvarlig drift.
Hindring av kommunal kontroll.

Tildeling av 4 pr ikker :
-

Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler og/eller skjenking
til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler.
Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år.
Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk.

Tildeling av 2 pr ikker :
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-

-

Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler
forlater stede.
Mangler ved bevillingshavers internkontroll.
Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist.
Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist.
Brudd på krav om styrer og stedfortreder.
Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet.
Gjentatt diskriminering.

Tildeling av 1 prikk:
-

Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer.
Brudd på regler om skjenkemengde.
Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk.
Gjester tar med alkohol ut av lokalet.
Brudd på plikten til å påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet.
Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted.
Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket.
Brudd på reklameforbudet.
Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

Ved svært formildende og helt spesielle forhold, så kan kommunen tildele færre prikker enn
det som er beskrevet over.
Ved svært skjerpende omstendigheter kan kommunen tildele flere prikker enn beskrevet over.
Kommunen må forhåndsvarsle bevilgningsinnehaver ved prikkdeling. Det vil bli gjort enkelt
vedtak i kommunestyret for prikktildeling. Bevilgningsinnehaver skal informeres om mulige
konsekvenser ved ytterlige prikker.
Ved inndragning skal kommunen varsle bevilgningsinnehaver i forkant. En bevilgning kan
inndras om den ikke er benyttet i løpet av det siste året.

4.2 Handlingsplan for perioden 2022 - 2025
Delmål

Tiltak

Ansvarlig

Forebygge
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Tidsplan

Evalueringsan Kostnad
svarlig

Begrense

Samarbeidsmøte mellom
utelivsbransjen om
sjenkebevilgning mellom
politi, sjenkesteder og
kommune

Rådmann

Tilsyn og informasjon til
utsalgssteder for å unngå
salg av alkohol til
mindreårige
Invitere KorusNord for
kurs «Ansvarlig
vertskap»

2022 - 2025

Rådmann

10 000,

Rådmann

Rådmann

1000,-

Rådmann

Rådmann

Gjennomføre jevnlige
sjenkekontroller
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Vedlegg:
Tabeller:
Leveår for kvinner og menn:
2013

2020

2040

2060

Kvinner

83,5 år

84,5 år

87 år

89,1 år

Menn

79,6 år

80,7 år

83,7 år

86,5 år
(ssb.no)

Antall registrerte voldssaker fra 2010- 2016:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

73

80

89

54

60

57

57

24

25

24

14

18

15

17

Antall saker
utested

15

14

19

13

10

14

5

Antall saker
sentrum

14

22

22

4

1

3

5

Antall saker
annet

8

3

6

9

16

15

18

Antall saker
totalt
Antall saker
privat/hjem

Privat hjem:
Utested:
Sentrum: kebab kø, gatekjøkken, sentrum ellers uten tilknytning til utested
Annet: butikk, ungdomssenter, skole, fengsel, asylmottak, offentlige bygg
(Vadsø politi)

Tabell alder og forventet vekst, 70- 90 år (tatt utgangspunkt i sterk aldring: lav fruktbarhet,
høy levealder, middels innenlandsk flytting og lav innvandring) (ssb.no):

2017

2020

Kvinner

376

423

Menn

317

376

Totalt

693

799

19

2040
646
634
1280

