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Innspill til Politirådet vedr. kriterier for skjenke- og salgsbevillinger
Politirådet har bedt Ressursteam Rus behandle sak, som omhandler forslag til kriterier for
skjenke og salgsbevillinger, som skal være en anbefaling før Kommunestyrets behandling av
søknader om fornying av slike bevillinger. Brev fra Helsedirektoratet ligger til grunn for
gjennomgangen i teamet.
Ressursteam Rus mener at følgende kriterier bør gjelde ved behandling av søknader
om skjenkebevilling:
- Skjenkebevillinger må være knyttet til Restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som
hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek mv.
- Ved søknader om skjenking utendørs skal ikke dette gis om området er på fortau eller
forstyrrer ferdsel på annen måte.
- Ved søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledninger: Bevilling skal gis til en enkelt
bestemt anledning, ikke til arrangement som minner om ordinær restaurantdrift og til
gjentatte like arrangement fra samme søker. Dette pga konkurranseforhold, mulighet av
vandelsvurdering av involverte, samt muligheten for forsvarlig kontroll av
skjenkeaktiviteten.
I tillegg kommer kriterier som er beskrevet i Ruspolitisk handlingsplan.

Ressursteam Rus mener at alkohol skal ikke finnes over alt, det bør ikke bli en naturlig del i
alle sammenhenger. Dette er viktig i et folkehelseperspektiv, og det er viktig mht hva vi
lærer neste generasjon. I dagens samfunn har mange problemer knyttet til alkoholbruk, og
det bør være arenaer der de skal slippe å møte disse utfordringene. Ressursteam Rus mener
også mht næringspolitikk at det ikke nødvendigvis er en fordel om antallet skjenkesteder
øker, det må være nok etterspørsel. Teamet har diskutert hvor vidt det bør være andre
skjenketider for uteservering, og konklusjonen på dette ble at en tror at det blir for vanskelig
å håndheve. Videre ble det drøftet hvorvidt det bør settes et tak for antall skjenkebevillinger.
Teamet mener at det med fordel kan være et slikt tak, da dette kan være med og begrense
skjenking på nye arenaer, som f. eks butikker.
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Det foreslås å invitere KoRus (Kompetansesenter Rus – Midt-Norge) til kommunestyremøtet
hvor denne saken skal behandles, for å informere om aktiv skjenkepolitikk som en
innledning til saken.

Dersom det er spørsmål til denne uttalelsen, kan u.t kontaktes vedr. dette.

Med hilsen

Vibeke Veie-Rosvoll
Ruskoordinator Verdal kommune
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