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Forord.  

 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide  alkoholpolitiske  handlingsplaner. 

Gratangen kommunestyre vedtok den 25.06.2012,sak 0046/ 12 ”Helhetlig rusmiddel politisk 

handlingsplan” .  

Kommunestyret vedtok den  10.03.2016, sak 28/16 ny planstrategi for Gratangen kommune. I 

planstrategien skal "Helhetlig Rusmiddelpolitisk handlingsplan"  revideres for perioden 2016-2020.  

Planen skal også inneholde nye åpnings og skjenkebestemmelser. 

Plandokument er en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor en ser alkohol- og 

narkotikapolitikken i sammenheng. En helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan omfatter alle sider 

av kommunens rusmiddelarbeid. Det omfatter forebyggende tiltak som allmennforebyggende tiltak, 

bevillingspolitikk, informasjon, holdningsskapende arbeid og oppfølging og rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere. 

Gratangen kommune oppnevnte i Formannskapsmøtet den 11.10.16 sak 94/16 en arbeidsgruppe for 

å sette i gang planarbeidet. Arbeidsgruppen ble sammensatt av: 

 Leder NAV Jorunn Bertelsen 

 Leder Psykiatritjenesten Marit Mikkelsen 

 Helsesøster Liv Karin Helland. 

 Kommunelege Eirin Emanus 

Rita H. Roaldsen ble midlertidig engasjert som prosjektleder. 

   

 

Gratangen kommune,  

 

Rita H. Roaldsen 

Prosjektleder. 
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1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. 

Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om 

reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Kommunenes regulering av salgs og 

skjenkebestemmelser er et viktig virkemiddel for å begrense alkoholrelaterte skader. 

Regjeringen la frem ny "Opptrappingsplan for rusfeltet" i 2016. Planen ble vedtatt i Stortinget den 

14.04.2016 

Samhandlingsreformen har overført til kommunene et større ansvar for blant annet områdene Rus 

og psykiatri. Kommunene har fått ansvar for forebyggende helsearbeid og tidlig intervensjon i forhold 

til utvikling av sykdommer type2 diabetes, kols, demens og helseproblemer knyttet til rus.  

Kommunene har også overtatt ansvaret for utskrivningsklare  pasienter/brukere fra 

spesialisthelsetjeneste og institusjoner. Dette krever bedre samhandling innad i kommunen, mellom 

kommunene, og mellom stat og kommune. 

For å iverksette samhandlingsreformen har Stortinget vedtatt Ny lov om kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  Loven trådte i kraft den 01.01.2012. I ny lov styrkes det koordinerende arbeid med 

større plikt til å tilby og utarbeide individuell plan. Alle skal ha en rett til en koordinator for 

planarbeidet i kommunen  (§7-2).En koordinerende enhet (§7-3) skal forvalte et overordnet ansvar 

for arbeidet med individuelle planer i kommunen. 

I opptrappingsplanen blir økonomiske virkemidler tatt i bruk innen området rus og psykiatri. 

Kronikere, psykiske pasienter og rusavhengige skal prioriteres sterkere gjennom fastlegeordningen. 

Legene skal pålegges å rapportere hvordan de følger opp utsatte grupper og koordinere sitt arbeid 

med andre etater. 

Den nye loven om folkehelsearbeid trådte i kraft den 01.01.2012. Folkehelseloven skal styrke 

folkehelsearbeidet i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid. Ansvaret for folkehelsearbeidet legges 

til kommunen som helhet. Kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse. Det 

legges større vekt på samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, 

fylkeskommuner og statlige myndigheter. De viktigste utfordringene er fysisk inaktivitet, røyking, 

rusmisbruk og dårlig kosthold. Kommunen har plikt til å utarbeide og vedta en oversiktsrapport over 

folkehelsen i kommunen. Rapporten skal revidere hvert fjerde år og danne utgangspunkt for 

kommunens planstrategi. 

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet veileder for kommunale rusmiddelpolitiske 

handlingsplaner. Veiledere ligger til grunn for innhold og rammer i revidert handlingsplan for 

Gratangen kommune. 

Rusmiddelbrukere har behov for koordinerte tjenester fra hele hjelpemiddelapparatet i kommunen. 

Å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan vil derfor kunne bidra til å samordne tjenestene til 

beste for brukerne. Gjennom planarbeidet vi få en bevisstgjøring av hva som fungerer godt i 

kommunen og hvor vi kan sette i verk tiltak for å gjøre tjenestetilbudet bedre. Planen skal bidra til en 

helhetlige og koordinert tjenester til rusmiddelbrukere. Planen skal også sette fokus på forebyggende 

helsearbeid og arbeid med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen. 
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med andre planer i kommunen og inngå som 

en del av kommuneplanens samfunnsdel jf ny Plan og bygningslov. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal også inneholde skjenke og åpningsbestemmelser for alkohol. Ny 

forskningsrapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at voldstilfellene øker med 

17% med bare en times lengre skjenketid. 

1.1Innledning. 
 

Revidert helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan inneholder en samordning og koordinering av  

tjenestene i kommunen, basert på  forebyggende arbeid i befolkningen, brukerbehandling, 

oppfølging og rehabilitering. Skjenke/åpningstider og bevilgningspolitikk er også en del av planen.  

Ansvaret for oppfølging av planen legges til de ulike enhetene i kommunen. NAV har overordnet 

ansvar for rusmiddelarbeidet i Gratangen kommune. 

 Planen skisserer en del overordnede statlige mål og satsingsområder og hvordan vi lokalt kan sette i 

verk tiltak og strategier for å nå lokale og sentrale mål innen rusmiddelområdet. 

1.2Kommunens arbeid med planen. 
 

I følge Plan – og bygningsloven(LOV-2008-06-27-71) §11-1 skal kommunen ha en samlet 

kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunene er pålagt å 

utarbeide en planstrategi. Kommunen vedtok kommuneplanens arealdel våren 2010. Helhetlig 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er å anse som en del av kommuneplanens samfunnsdel. Den skal 

sees i sammenheng med andre del planer i kommunen. 

Arbeidsgruppen består av: 

Eirin Emanus, Kommunelege, 

Jorunn Bertelsen , leder NAV,   

Marit Mikkelsen leder rus og psykiatritjenesten,  

Liv Karin Helland, Helsesøster.  

Prosjektleder Rita H. Roaldsen . 

 

Følgende medvirkningsprosess er valgt for revidering av planen: 

1. Revidert plan sendes til alle enhetene for oppdatering og innspill på forslag nye tiltak. 

2. Gratangen kommune og Korus-Nord gjennomfører et seminar om Ansvarlig alkoholhandtering. På 

seminaret inviteres politikere, næringslivet, lag og foreninger og innehavere av salgs og 

skjenkeløyver. 
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3. Gratangen kommune gjennomfører kartlegging av brukere gjennom kartleggingsverktøyet 

"Brukerplan". 

4. Planen inneholder data fra "Ung data" undersøkelsen i 2014, for å beskrive situasjonen for 

ungdommer. 

Sosial- og helsedirektoratets Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan(IS-1362) har 

dannet grunnlaget for utarbeidelse av innholdet i plandokumentet. 

 

2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen. 

2.1Rusmiddelsituasjonen i Norge. 
 

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet. Undersøkelser gjennomført av Sirus viser at 85% av 

befolkningen over 18 år har drukket alkohol i løpet av de 12 siste måneder. Det totale 

alkoholkonsumet er høyere i dag enn i 1993, mens det totale alkoholforbruket ser ut til å ha flatet ut 

siden 2008. Det er derimot et økende forbruk blant kvinner, middelaldrende og eldre. I følge Sirus 

har 17% av befolkningen et risikofylt alkoholforbruk, den største risikogruppen er menn i alderen fra 

16-50 år. Data fra Norsk pasientregister viser at 27000 pasienter var i behandling i 

spesialisthelsetjenesten for rusmiddelproblemer i 2014. Av disse var 36% knyttet til alkohol, 28% til 

opiatmisbruk, 13% cannadisproblemer.1/10 hadde blandingsmisbruk. En undersøkelse av Sirus viser 

at 1,6 % hadde brukt cannabis de siste fire ukene. Omfanget av bruk av cannabis er redusert. 

Ung data/13-16 år), en kartlegging av ungdommens trivsel, levevaner og livskvalitet, viser at vi har en 

ungdomsgruppe som har få erfaringer med rus og kriminalitet. Unges bruk av alkohol har flatet ut og 

vi ser en nedgang. Ungdom som drikker alkohol drikker også betydelig mindre i 2011 enn i 2003.  

Selv om vi ser et redusert omfang av rusmisbruk viser forskning at Norge har ca 30 000 

behandlingstrengende alkoholmisbrukere, 8200-12500 injiserende misbrukere, 20 000 med 

rus/psykisk lidelse og 4000 med dobbeltdiagnose. Antall døde som følge av rusmisbruk ligger på ca 

260 personer årlig. Tallene viser at rus er et omfattende samfunnsproblem og en belastning for 

enkeltpersoner og familier. Satsing på forebyggende arbeid og koordinerte tjenester innen, 

rehabilitering og oppfølging er derfor svært viktig. 

 

2.2 Rusmiddelsituasjonen i Gratangen 
 

Gratangen kommune har gjennomført kartleggingen av antall rusmisbrukere i kommunen ved å 

benytte kartleggingsverktøyet ”Brukerplan”. 

Brukerplan kartlegger følgende: 

1. Antall brukere, alder, kjønn. 
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2. Funksjonsvurdering i forhold til rusing 

3. Funksjonsvurdering i forhold til psykisk helse. 

4. Funksjonsvurdering i forhold til førstelinjetjenester 

5. Funksjonsvurdering i forhold til spesialisthelsetjenester/andre tjenester. 

I Gratangen ble brukerkastleggingen gjennomført i oktober 2016 av NAV og Rus/psykiatritjenesten i 

samarbeid med kommunelege og Folkehelsekoordinator.  

Brukerplan kartlegging 

(Ettersendes da rapport fra Korus -Nord ikke er mottatt) 

Annen kartlegging viser følgende: 

Gruppen rusmisbruker kan deles inn i unge voksne rusmisbruker med blandings misbruk 

alkohol/narkotiske stoffer og en gruppe eldre rusmisbruker med hovedsakelig alkoholmisbruk.  

Dette viser at Gratangen kommune har en del rusproblematikk både knyttet til alkoholforbruk og 

narkotikaforbruk.  

Forskning viser at tobakksforbruk er et rusmiddel som kan være inngangsporten til annet rusbruk. 

Ung data undersøkelsen har blant annet har kartlagt røykevaner, snusvaner og bruk av rusmidler  

blant ungdom på ungdomsskolenivå i Gratangen.  

 

Ung data undersøkelse. 

Resultat Gratangen kommune 2014.  

Tobakk og Rusmidler 

Kolonne 3. Bruk av sigaretter/røyk. 

Søyle 1. Har aldri brukt sigaretter 79% 

Søyle 2. Har røkt før, men har sluttet helt nå 14% 

Søyle 3. Røyker sjeldnere enn en gang i uken, 2% 

Søyle 4. Røyker ukentlig, men ikke hver dag 5% 

Søyle 5. Røyker daglig 0%. 

Kolonne 2. Bruk av snus. 

Søyle 1. Har aldri brukt snus 74% 

Søyle 2. Har brukt før, men har sluttet helt nå, 12% 
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Søyle 3. Snuser sjeldnere enn en gang i uken, 2% 

Søyle 4. Snuser ukentlig, men ikke hver dag, 7% 

Søyle 5. Snuser daglig, 5% 

Kolonne 1. Bruk av alkohol. 

Søyle 1. Aldri brukt alkohol, 41% 

Søyle 2. Har bare smakt noen få ganger, 39% 

Søyle 3. Av og til men ikke så ofte som månedlig, 10% 

Søyle 4. Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden, 7% 

Søyle 5. Hver uke ,2% 
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Har du de siste seks månedene drukket så mye alkohol at du har vært beruset. 

Kategori 1. Aldri, 71% 

Kategori 2. 1 gang, 10% 

Kategori 3. 2-4 ganger, 12% 

Kategori 4. 5-10 ganger. 7% 

Kategori 5. mer enn 10 ganger. 0% 

 

Befolkningsutvikling. 

 

Annen statistikk over situasjon i Gratangen viser en sterk nedgang i folketallet de siste årene. Spesielt 

er det stor nedgang blant barn og unge og voksne i fertil alder. Antall eldre holder seg stabilt. 

 

 

Befolkningsutvikling Gratangen kommune 1986 – 2015 pr. 1. januar. 
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Bevilgningspolitikk. 

 

Gratangen kommune har tidligere vedtatt egen forskrift for åpnings- og skjenkebestemmelser med 

redusert åpnings og skjenketid i forhold til alkoholloven. I forslaget til revidert rusmiddelpolitisk 

handlingsplan følger kommunen alkohollovens bestemmelser om maksimal salgs og skjenketid. 

I Gratangen kommune er det to dagligvareforretninger som har salgsbevilling for alkoholholdige 

drikker med høyest 4.7 volumprosent alkohol.  Det er Spar mat A/S og Kystbutikken A/S. Det er tre 

serveringssteder med bevilgning for øl, vin og brennevin. Dette er Foldvik Brygger, Øse Camping og 

Jensen Farm. Lag og foreninger har ambulerende bevilgning til ulike arrangement.  

Gratangen kommune har ikke eget vinmonopolutsalg. De nærmeste utsalgene ligger på Sjøvegan, 

Setermoen og i Narvik. 

Gebyr for salg og skjenking følger anbefalte satser. 

Kontroll av salgs og skjenkesteder gjennomføres av Securitas 

3. Ruspolitiske mål og strategier. 

3.1Nasjonale mål og strategier. 
 

Regjeringen utformer rusmiddelpolitikken på nasjonalt nivå og legger frem handlings- og 

strategiplaner. 

I regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet 2016-2020 finner vi følgende mål: 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 

1986 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 år 12 21 14 14 20 9 6 9 14 4 16

1-5 år 94 74 104 70 65 61 50 45 43 50 41

6-12 år 136 119 107 128 114 91 95 94 87 86 85

13-15 år 70 59 53 49 65 39 35 36 41 47 44

16-19 år 102 88 61 81 59 68 63 62 50 47 49

20-44 år 477 434 428 377 344 290 276 287 285 304 303

45-66 år 403 401 343 327 329 342 351 348 340 333 335

67-79 år 231 195 203 200 177 157 153 167 162 173 169

80-89 år 78 87 91 84 78 80 77 79 86 75 74

90 år eller eldre 9 5 12 15 17 13 9 9 11 16 21

1612 1483 1416 1345 1268 1150 1115 1136 1119 1135 1137
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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 straffegjennomføringsmetoder. 

 

 

3.2 Kommunens mål og strategier 
 

Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken består 

både av forebyggende tiltak, oppfølging, behandling og rehabilitering. I tillegg er 

bevilgningspolitikken med på å styre tilgjengelighet og forbruk. 

I henhold til lov om folkehelsearbeid som trådte i kraft 1.januar 2012 har kommune plikt til å skaffe 

seg en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. 

Kommunestyret vedtok oversiktsrapporten den 14.06.2016, sak 66/16. 

Rapporten konkluderte med følgende utfordringer for Gratangen kommune: 

 
Hovedutfordring Gratangen kommune: 

 

 

Befolkningsutvikling: Tiltak 

Innbyggertallet går ned over tid. Det blir flere 

eldre i befolkningen og færre barn og unge. 

Tjenestetilbudet må tilpasses endring i 

befolkningen. Satsing på næringsutvikling og 

boligbygging for å rekruttere ungdommer i 

fertil alder til kommunen. 

Viktig med møteplasser for å skape trivsel og 

tilhørighet. 
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Livsstil sykdommer: Tiltak 

Gratangen kommune ligger over lands gjennom 

snittet på en del livsstilssykdommer som 

diabetes, overvekt, hjerte og kar og kols. 

Satsing på forebyggende helsearbeid og 

veiledning med fokus på trening og 

kostveiledning. Samarbeid med frivillig sektor 

for å gi økt tilbud til innbyggerne. 

 

 

 

 

Levekår: Konsekvens/Tiltak 

Gjennomsnitt inntekt i Gratangen ligger lavt. 

Noe som kan bety flere fattige familier og barn 

som lever under fattigdomsgrense. Lavt 

inntektsnivå kan også være en konsekvens av 

høy andel uføre i kommunen. Begrenset 

arbeidsmarked  i tillegg til sykdom kan være en 

årsak til høy andel uføre i befolkningen. Flere 

arbeider også i lavinntektsyrker innen oppdrett, 

slakteri og kommunesektoren. 

Sosiale  forskjeller opprettholdes. Lav 

utdanningsnivå  og lave inntekter er også en 

medvirkende årsak til helseforskjeller i Norge. 

Arbeidsmarkedet består av få 

arbeidsmuligheter for personer med høyere 

utdanning.  Bedre mulighet for pendling til 

Narvik med ny Hålogalandsbru kan utvide 

arbeidsmarkedet for bosatte i Gratangen 

 

 

Gratangen kommune har følgende målsetting for rusmiddelpolitikken. 

Visjon: 

”Sammen mot rusmisbruk” 

 

Hovedmål 1: 

Forebygge misbruk av rusmidler. 

Delmål:  

 Holdningsskapende arbeid blant barn, unge og foreldre. 

 Rusfrie arrangement/møteplasser gjennom frivillighetssentralen, lag og foreninger, 

ungdomsstua. 

 Kompetanseheving  

Hovedmål 2:  

Hindre rusmisbruk for risikoutsatte grupper. 
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Delmål 

 Samarbeid på tvers av tjenesteytere 

 Tidlig intervensjon i barnehage og skole 

 

Hovedmål 3: 

 Koordinert oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere. 

Delmål: 

 Koordinerende enhet/møte. 

 Tilrettelagte arbeids og aktivitetstiltak. 

4. Tiltak. 

4.1 Forebyggende tiltak. 
 

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og ulike faser i livet. 

Forebygging må derfor rette seg mot flere arenaer som befolkningen deltar på. Det kan være 

barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer. Forskning viser at åpnings og 

skjenkebestemmelser er viktig for å redusere rusrelatert vold, kriminalitet og ulykker. 

 

4.2 Allmenn forebyggende tiltak 
 

Allmennforebyggende tiltak er tiltak som er rettet mot hele befolkningen i kommunen, eller grupper 

av befolkningen. Allmennforebyggende tiltak kan være tiltak innen helsetjenesten, barnehager, 

skoler, kultur og fritid. Tiltakene kan både være i regi av kommunen og av frivillige lag og foreninger. I 

planarbeider har vi kartlagt allmennforebyggende tiltak gjennom aksepterende 

intervju/spørreskjema. Ut fra kartleggingen har Gratangen kommune følgende allmennforebyggende 

tiltak: 

A. Helsestasjon 
Gratangen kommune har helsesøster i 100% stilling og avtale med jordmor i 10 % stilling. Kommunen 

har 50% stilling som helsesøster knyttet til flyktningetjenesten. Helsestasjonen driver forebyggende 

tiltak gjennom graviditetskontroll, spedbarnskontroll og oppfølging av barn i barnehage og 

skolehelsetjeneste. 

 

Helsestasjonen har følgende tiltak: 
 

 

 Info om skader ved alkoholbruk under svangerskap 
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 Samtalegrupper i skolehelsetjenesten. Rus kan være tema. 
 Det bør være et samarbeid mellom kommunelege og helsestasjon ved rusmisbruk hos foreldre 

til mindreårige barn, jfr barns rettigheter som pårørende. Det bør også bli et tettere samarbeid 
med barneverntjenesten i oppfølgingen av familier. 

 Delta i forebyggende prosjekt i skole som: 
          Ung og Rus, FRI(tobakkforebygging) og  ”Alle har en psykisk helse” . 
  
 

  

B. Skole 
Gratangen skole har en offentlig skole, Gratangen skole og en privat Montessori skole.  

 Skolen har følgende forebyggende tiltak: 

 Nasjonale bevisstgjørende og holdnings skapende kampanjer, omfatter elever fra 7-10 kl. 

 ”Nei til narkotika” 

 ART- Sosial kompetanse 

 Olweus, Program mot mobbing 

 FRI-røykeprogram  

C. Barnehage 
Gratangen barnehage har følgende forebyggende tiltak: 

 TEFBUG- Tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen. I gruppen sitter representanter fra 

barnevern, barnehage, skole, helsestasjon og NAV. 

 Ansvarsgrupper for barn i risikosonen. 

 Foreldreveiledning 

 Fokus på sosial kompetanse, identitet og selvfølelse i barnehagen. 

D. Frisklivssentral. 
Gratangen kommune har etablert en frisklivssentral. Sentralen er bemannet med en stilling på 25% 

som Folkehelsekoordinator. 

Kommunelege, NAV eller annet helsepersonell henviser til frisklivsresept. Etter henvisningen 

gjennomfører folkehelsekoordinator en helsesamtale med pasienten. Helsesamtalen kartlegger 

behovet hos den enkelte pasient i forhold til hvilke tiltak som skal iverksettes. Det utarbeides en plan 

for tiltak i frisklivsperioden. Frisklivsresepten varer i tre måneder og kan videreføres. 

Frisklivssentralen har følgende tiltak: 

 Spinning 

 Kostkurset ”Bra mat for bedre helse”  

 Helsesamtale 

 Frisklivsresept 

 Kostveiledning i forhold til livsstilssykdommer. 

 Treningssal for lavterskeltilbud med mulighet for oppbevaring av utstyr til treningsaktiviteter 

(spinningssykler, vektutstyr, truger, staver) 
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Frisklivsresepten kan være både et forebyggende og et rehabiliteringstilbud til rusmisbrukere. Det gir 

et lavterskel treningstilbud til mennesker som er lite fysisk aktiv. I tillegg gir det mulighet til å delta i 

en sosial aktivitet uten rusmidler. 

 

Følgende nye tiltak som kan iverksettes: 

 Tilbud om røykesluttkurs. 

 

E.  Frivillighetssentral 
Gratangen kommune har etablert frivillighetssentral. Frivillighetssentralen er bemannet med en 

person i full stilling. Frivillighetssentralen målsetting er å være et bindeledd mellom frivillige lag og 

foreninger og kommunen. Sentralen skal drive med integrerende arbeid, besøkstjeneste, være med å 

videreformidle tilbudet innenfor fysisk og psykisk helse i Gratangen kommune. Sentralen skal være et 

supplement og støtte til det offentlige hjelpeapparatet. 

Sentralen har lokaler i helsehuset på Årstein. Frivillighetssentralen har følgende aktiviteter: 

 Bindeledd mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. 

 Tirsdagskafe 

 Utkjøring av sandbøtter til eldre 

 Bistå lag og foreninger i ulike arrangement 

 Utpassering/ aktivitetstilbud 

 Besøkstjeneste. 

Sentralen har størst aktivitet blant voksne og eldre i kommunen, men er også involvert i tiltak for 

barn og unge som ungdomsstua, natt i naturen, 4H og arrangering av friluftsskole i skoleferien. 

Frivillighetssentralen er en viktig aktør for å bistå frivillig arbeid i kommunen.  

Rusfrie arenaer og arrangement gir både forebyggende tiltak i forhold til rusmisbruk og er med på å 

skape tiltak som kan brukes innen rehabilitering av rusmisbrukere. Følgende tiltak er under 

planlegging: 

 Temadager 

 Aktivitetsstue (veving, snekring) 

 Utflukter 

 Skyssordning 

 Nabohjelp 
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F. Kultur, lag og foreninger. 
Gratangen kommune har vedtatt Handlingsplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet i juni 2011. 

Vedtatt revidert i 2016. Planen skisserer flere forebyggende tiltak. Gratangen kommune har følgende 

forebyggende tiltak innen idrett og kultur. 

 

 Deltakelse i ungdommens kulturmønstring UKM 

 Idrettslag med fotball, ski og dans. 

 Musikk/kulturskole. 

 Idrettsanlegg og fotballhall. 

 Lysløyper og merkede turløyper. 

 Ballbinger. 

 Drift på ungdomsklubben. 

G. Idrettslag 
Gratangen Idrettslaget organiserer barn i aldersgruppen 6-15 år. Idrettslaget har følgende 

aktivitetstilbud: 

 Fotball 

 Skigruppe 

 Klubbhus/idrettsanlegg/Fotballhall. 

 Judo for barn og voksne. 

Nye tiltak: 

 Brettklubb 

 Aktivitet i slalåm bakken 

 Motorcrossbane. 

Idrettslaget har behov for flere instruktører som har kompetanse og mulighet til å drive 

aktivitetstilbud. 

Gratangen Jeger og fisk har aktiviteter for barn og voksne som miniatyrskyting , isfiskekonkurranse og 

andre arrangement. 

H. Landsforeningen for hjerte og lungesyke(LHL) 
Landsforeningen for hjerte og lungesyke har ca 70 medlemmer i Gratangen.  Foreningen driver både 

forebyggende og rehabiliterende tiltak blant innbyggerne i kommunen. 

 De har følgende tiltak: 

 Trim for livet, trening til musikk 

 Trim på Gratangsheimen for beboerne 

 Ski/stavgang/gange. 

 Svømming  

 Årlige temamøter med kommunelege 
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I.Gratangen Røde kors. 
 

 Røde kors har etablert lokallag i Gratangen 

 

4.3 Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper 
 

PPT. Gratangen kommune samarbeider med Pedagogisk, psykologisk tjenesten for Sør-Troms med 
kontorsted i Harstad i forhold til barn og unge med atferdsproblemer eller lærevansker. 
BUP- Barne og ungdoms psykologisk senter og VOP- Voksenpsykiatrien på Sjøvegan 

AKAN. - Gratangen kommune har utarbeidet en AKAN avtale som kan benyttes ovenfor ansatte med 

rusproblematikk. 

TEFBUG. Tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen (Barneverntjenesten, skoler, barnehager, 

NAV, helsestasjon) 

Barneverntjeneste. Gratangen kommune deltar i et interkommunalt samarbeid mellom Salangen, 

Lavangen og Gratangen i forhold til barneverntjenester. 

Politi. Gratangen kommune ligger under Troms politidistrikt.  

Koordinerende møte. Møte mellom kommunelege, hjemmetjenesten og NAV. 

Individuell plan. Koordinator funksjon under Frisklivssentralen 

5. Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelbrukere. 
 

 Gratangen kommune har følgende tjenesteleverandører med rehabiliterende tiltak i forhold til 

rusmisbrukere: 

5.1 NAV 
 

Nav kontoret har ansvaret for tvangstiltak for gravide rusmisbrukere i Gratangen kommune. Kontoret 

har to faste stillingshjemler knyttet til statlige funksjoner og en stilling knyttet til kommunale 

oppgaver. 

Nav har blant annet følgene tiltak: 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Arbeid og aktivitet, med aktivitetsplan. 

 Deltakelse i koordineringsgruppe med kommunelege og hjemmetjenesten. 

 Henvisning til VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser)  

 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) 
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 Kommunale og statlige tiltaksplasser. 

 Aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 

Følgende tiltak er det behov for: 

 Koordinerende enhet for rusmiddelområdet(Ruskoordinator) 

 Boliger (boligsosial koordinering) 

 Økonomirådgivning. 

5.2 Hjemmetjenesten 
 

Tjenesten har den daglige oppfølgingen av rusmisbrukere gjennom miljøarbeid og utlevering av 

medisiner. Brukerne har ofte en dobbeltdiagnose rus /psykiatri/ ROP-lidelser. 

Hjemmetjenesten får brukerne henvist fra kommunelege, fastleger i andre kommuner, NAV og 

spesialisthelsetjenesten. 

Hjemmetjenesten har følgende rehabiliterende tiltak: 

 

 Miljøarbeid, med utdeling av medisiner 

 Koordinerende samarbeid med kommunelege/andre leger, spesialisthelsetjenesten, NAV og 

andre relevante samarbeidspartnere. 

 Faglig samarbeid med spesialisthelsetjenesten som Ambulerende team, døgnavdeling og  

voksenpsykiatrien (VOP). 

 Koordinator for utarbeidelse av individuelle planer og ansvarsgruppemøter og 

samarbeidsmøter. 

 I samarbeid med relevante samarbeidspartnere bistå brukere med å skaffe bolig, dagaktivitet 

og eventuell jobb. 

 Samtykkeerklæring. 

 Kompetansenettverk i regionen med samarbeidspartnere. 

 

Nye tiltak: 

 Kompetanseheving i form av relevante kurs og seminarer. Fra høsten 2017, ABC kurs i psykisk 

helse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste.  

 

5.3 Kommunelegen 
 

Kommunelegen er henvisende instans i forhold til behandling innen spesialisthelsetjenesten. 

Legen henviser også til tjenesteytere innen kommunen som hjemmetjenesten og NAV. 

Kommunelegen har oppfølging av brukere med rusproblematikk og er også et tiltak innen AKAN 

avtalen. 
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Kommunelegen kan henvise til frisklivsresept. Legen henviser også barn og unge til BUP der det er 

behov for psykologtjeneste. 

Nye Tiltak: 

 Koordineringsmøte med ulike tjenesteytere 

 Utvidet bruk av individuell plan 

 

 

5.4 Barneverntjenesten 
 

Gratangen kommune deltar i interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten. Kommunen 

samarbeider med Salangen og Lavangen kommune om felles tjenester på barnevernområdet. 

Barnevernet ser et stort sammenfall mellom rus og psykiatri. I disse sakene dreier det seg ofte om 

sammensatte problemer. Utfordringen er å komme i tidlig intervensjon for å kunne være en styrke 

for barna. For å få dette til, må barneverntjenesten inn i aktuelle saker på et tidlig tidspunkt. 

Barneverntjenesten er ikke en oppsøkende virksomhet, og for å kunne bidra i enkeltsaker er 

tjenesten helt avhengig av at de som har bekymring vedrørende barn, eller forhold som vedrører 

barn, aktivt kontakter tjenesten. Et godt samarbeid mellom de i Gratangen som arbeider med barn 

og unge er nødvendig. Barneverntjenesten ser særlig to forhold som må fungere for å få dette til: 

Et velfungerende TEFBUG (tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen). TEFBUG er etablert i 

Gratangen, men barneverntjenesten opplever ikke den oppslutninga som er nødvendig.  Astafjord 

barneverntjeneste ser det som svært viktig at TEFBUG får mer fokus og styrke for å kunne være en 

ressurs for arbeid med barn og unge i kommunen.  

Meldeplikten til barnevernet for skole, barnehage og helsesøster tas sterkere i bruk.  

Når barneverntjenesten arbeider i en konkret sak, er det mulighet til å sette inn en rekke ulike 

hjelpetiltak ovenfor barnet og familien, for eksempel råd og veiledning, deltakelse i ansvarsgruppe, 

samarbeid om rustesting, oppnevning av støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem eller pålegg om 

tilsyn i hjemmet. Hvis vilkårene er til stede og andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas 

omsorgsovertakelse for barnet. 

 

5.5 Boligstiftelsen 
 

Gratangen Kommunestyret vedtak den 22.04.2013, saksnr  24/13. Boligsosial handlingsplan 2013-

2017. 

Gratangen kommune har valgt å overføre forvaltningen og drift av kommunens boliger fra det 

kommunale systemet og til Gratangen Boligstiftelse. 
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Boligstiftelsen har ulike kategorier boliger som blant annet inneholder omsorgsboliger for eldre, rus 

og psykiatri, flyktningeboliger, ungdomsboliger og utleieboliger.  

Boligstiftelsen har i dag stor etterspørsel etter boliger og har ventetid fra 0,5 -2 år. Ventetiden er 

avhengig av beliggenhet på boligene. Det er størst etterspørsel etter boliger nært servicefunksjoner 

som helsesenter, kommunehus og butikk 

Boligstiftelsen boliger: 

Sted kategori Antall Antall 

Årstein Flyktningeboliger 3  To-mannsbolig 1.Bofellesskap 

Årstein Omsorgsboliger 12  i rekke  

Løvdal Omsorgsboliger 4 i firemannsbolig  

Foldvik Ungdomsboliger 4  

Kalmeryggen Ungdomsboliger 3  

Årstein  Ungdomsboliger 4  

Fjordbotn Ordinære boliger 2 To- manns 1.eneboliger 

Årstein  Ordinære boliger 2 To-manns 3.eneboliger 

    

Tildeling av boliger. 

Boligstiftelsen tildeler /leier ut de fleste av sine boliger til ulike leietakere. Av boliger som 

boligstiftelsen eier, tildeles ti omsorgsleiligheter i samarbeid med hjemmetjenesten. Gratangen 

kommune har seks omsorgsleiligheter på det gamle sykehjemmet og seks leiligheter på Veksthuset 

A/S.  Disse leilighetene tildeles av et kommunalt tildelingsutvalg som består av leder sykehjemmet, 

leder hjemmetjenesten og andre samarbeidspartnere. 

 

5.6 Astafjord vekst  
 

Astafjord vekst er et interkommunalt selskap eid av kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen og 

Dyrøy. 

Vekstbedriften er tiltaksarrangør for VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) og APS (arbeidspraksis i 

skjermet virksomhet) . Til sammen har de 12 plasser på APS og 38 plasser på VTA. 

Avdelingen i Gratangen driver i tillegg et lavterskel dagaktivitets tilbud for brukere innen PU 

tjenesten og psykiatritjenesten. Tiltaket er finansiert av kommunen. 
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NAV henviser til APS og VTA plassene. 

Bedriften deltar i koordinering av ulike tiltak gjennom ansvarsgruppemøter og ressursgruppemøter. 

Bedriften gir arbeids/aktivitetstilbud til flere personen innen området rus/psykiatri. 

Tiltak fremover: 

 Opprettholde lavterskel dagaktivitets tilbud. 

 Koordinering/samarbeid mellom ulike tjeneste leverandører. 

6. Gjennomføring og oppfølging av den rusmiddelpolitiske planen. 
 

Kommunen har ansvar for å sette i verk forebyggende helsearbeid for innbyggerne. Et av målene 

med forebyggende helsearbeid er å redusere antall rusmisbrukere som trenger omfattende 

behandling av spesialisthelsetjenesten. Det er også viktig å kunne avdekke rusproblematikk på et 

tidlig tidspunkt for tidlig intervensjon og oppfølging spesielt i forhold til barn og unge. 

7. Mål og tiltak 
 

VISJON:  ”Sammen mot rusmisbruk” 

 

Handlingsplanens tiltaksdel.  

Hovedmål 1. Forebygge misbruk av rusmidler. 

Delmål. 

 Holdnings skapende arbeid blant barn, unge og foreldre. 

 Rusfrie arrangement /møteplasser gjennom frivillighetssentral, lag/foreninger, ungdomsstua. 

 Kompetanseheving. 

 

 Tiltak Kommentar Kostnad/ 
Finansiering 

Ansvarlig 

 Aktivt FAU. 
 

Foreldreutvalgene ved 
skolene arrangerer 
aktivitetskvelder for elevene. 
Temamøter hvor rus settes 
på dagsorden 

 FAU/Skole 

 Drift  av ungdomsstua Aktiviteter på ungdomsstua 
som friluftsliv, musikk, dans, 
drama, sosiale medier 
 
 

Søknad midler 
rusfore- 
byggende tiltak 

 
Ungdomsrådet. 
Kulturetaten 
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Holdnings skapende  
arbeid  i forbindelse 
med fotballturnering  
og markedet i Foldvik 

INFO om alkoholvett på dag 
og kveldstid 
Kurs ansvarlig  
alkoholhandtering 

 Idrettslaget 
 
Kystlaget  
Nærings- 
konsulent 
 

 Samarbeid med 
næringslivet om 
rusforebygging 

Møte med næringslivet.  
Kurs” Ansvarlig 
alkoholhandtering”. 

 Næringslivet, 
Kommunen, 
Korus-Nord 

 Motorcross-bane Utrede etablering av 
motorcrossbane. 

Tippemidler Idrettslag, 
Ungdomsråd. 
Kommunestyret. 

 Alkoholfrie kultur 
tilbud voksne/ungdom 

Frivillighetsentralen/ 
Ungdomsrådet 
/ungdomsstua. 

 Kultur 
Frivillighets-
sentral, 
Lag og 
foreninger. 
Ungdomsstua. 

 Trimtilbud voksne Treningsrom med mulighet 
for fysisk aktivitet som 
spinning, styrketrening, yoga 
o.l 

 Frisklivs-
sentralen 

 Kompetanse-heving Kurs for ansatte i skoler, 
barnehager, helsestasjon. 
psykiatri og 
hjemmetjenesten. 
 

Kompetanse-
hevingsmidler. 
Fylkesmannen 
Helsedirektoratet. 

Alle involverte, 
Kompetanseplan 
Korus Nord. 

 Holdnings-skapende 
arbeid 
 

  Skole, helse- 
stasjon, 
ungdomsstua. 

 Kost veiledning/ 
røykeslutt 

  Frisklivs-
sentralen 

 

 

Hovedmål 2. Forebygge /tidlig intervensjon ovenfor risikoutsatte grupper. 

Delmål: 

 Koordinerende enhet. Frisklivssentralen 

 Samarbeid på tvers av tjenesteytere 

 

 Tiltak Kommentar Kostnad 
finansiering 

Ansvarlig 

 Tverrfaglige teammøter Kommunelege, 
hjemmetjenesten, 
NAV 
Faste møter. 
Utarbeide 
rutinebeskrivelser. 

 Koordinerende 
enhet 
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 Koordinering individuell plan   Enhetene, 
koordinator 

 AKAN arbeid Rutinene gjøres kjent 
i næringslivet. 

 AKAN ansvarlig, 
 

 Samhandling med næringslivet   Koordinator 
Nærings-konsulent 

 

Hovedmål 3. Oppfølging/rehabilitering av rusmisbrukere. 

 

 

Delmål: 

 Helsetjenesten, Frisklivssentralen, fysioterapien, Frivillighetssentralen. 

 Tilrettelagte arbeids og aktivitetstiltak 

 Tiltak Kommentar Kostnad/finansiering Ansvarlig 

 
 
 
 
 
 
 

Tverretatlig 
oppfølgingstjeneste 
 
Utredning og kartlegging av 
rusmisbrukere. Brukeplan. 

Koordinerende 
enhet / møter. 
Faste rutiner 

 Enhetene 

 Dagaktivitetstilbud Tilbud til 
lavterskel 
dagaktivitet, 
arbeid ved 
Astafjord 
Vekst, Inn på 
tunet. 

 Kommunen, NAV 

 Henvisning til 
spesialisthelsetjeneste 
 

  Kommunelege. 
NAV 

 Utarbeide 
Individuell plan 

  Helsestasjon/ 
Koordinator, 
Enhetene 

 Ettervern og kontakt med 
andre instanser 

  Kommunelege, 
hjemmetjenesten/ 
psykiatritjenesten 
NAV/sosialtjenesten. 
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8. Salgs - og skjenkebestemmelser. 
 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) 

INNHOLD: 

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyest 4,7 

volumprosent i forretninger, Gratangen kommune, Troms.  Utdrag av Alkoholloven gjeldende for 

Gratangen kommune. 

 

 

§ 1-1.Lovens formål. 

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å 

begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan 

innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. 

 

§ 1-2.Lovens virkeområde. 

Loven får anvendelse på innførsel til, utførsel fra, og omsetning av alkoholholdig drikk i Norge. 

Departementet kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og 

kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 

§ 1-3.Definisjoner 

I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 

volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får anvendelse på drikk 

mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

I denne loven betyr: 

- alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

 

- alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol 

 

- alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
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- alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

 

 

-alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent 

alkohol 

Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre 

produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin. 

Som alkoholholdig drikk etter denne lov regnes ikke væsker som ved denaturering eller av andre 

grunner er uhensiktsmessig som berusningsmiddel og heller ikke væsker som bare er tilsatt den 

mengde alkohol som er nødvendig for oppløsning eller holdbarhet. 

Bestemmelsene i denne lov gjelder ikke alkohol som i medhold av annen lov selges, kjøpes, utleveres 

eller sendes til medisinsk eller teknisk eller vitenskapelig bruk, eller sprit til desinfeksjonsbruk. 

§ 1-4.Definisjon av salg, skjenking og engrossalg 

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor 

salgsstedet. 

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver 

vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans 

besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. 

Med engrossalg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag som ikke omfattes av første 

og annet ledd. 

§ 1-4a.Bevillingsplikt 

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne 

lov. 

§ 1-4b.Bevillingshaver 

Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives. 

§ 1-5.Aldersgrenser 

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 

år. 

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje 

til noen som er under 18 år. 

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den som 

selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 

år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn 

med salget. Departementet kan gi forskrift om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for personer 

med fagbrev dersom fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og skjenkevirksomhet og 

utdanningen gir tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen. Departementet kan gi forskrifter om 

unntak fra aldersgrensebestemmelsene for lærlinger og andre under opplæring. 
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§ 1-6.Bevillingsperioden. 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med 

opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 

alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at 

nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en 

enkelt bestemt anledning. 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette 

nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse 

retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. 

§ 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i 

samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3. 

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt 

en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken. 

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens 

utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling 

er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. 

§ 1-7.Bevilling for salg og skjenking 

Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. 

Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet 

etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. 

Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner. 

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det 

kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær 

øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling. 

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta 

stilling til om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge frem 

finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. Avgjørelser 

fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens klageorgan. 

§ 1-7a.Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 

skjenking m.v. 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og 

skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
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næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om 

bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 

skjenking. 

§ 1-7b.Krav til vandel 

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 

vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 

med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som 

oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig 

innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til 

personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes: 

1. ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold. 

2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 

3. ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende 

forhold. 

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas 

hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene. 

§ 1-7c.Styrer og stedfortreder 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig 

bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke 

for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. 

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i 

kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, 

herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter 

stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. 

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for 

en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 

bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 

Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til 

forhold som er eldre enn 10 år. 
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På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og 

kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi 

forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen utøves i 

henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 

§ 1-7d.Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om 

innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. 

§ 1-8.Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for 

en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke 

oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme 

gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når 

bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. 

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller 

dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 

186. 

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter 

første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer 

overtredelser. 

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir 

forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd. 

§ 1-8a.Politiets stengningsadgang 

Politiet kan stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. 

Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested for inntil to dager når det er nødvendig for å hindre 

forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å 

avverge eller stanse lovbrudd. 

§ 1-9.Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, kommunal 

bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og statlig bevilling etter § 5-3 første 

ledd tilligger kommunen. 

Kontroll med utøvelsen av statlig bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd tilligger departementet. 

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og 

regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver. 

Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til 

bevillingsmyndigheten. 

Departementet kan gi forskrifter om kontroll med salg og skjenking og om utøvelsen av kontrollen. 
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Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 

denne lov overholdes. 

 

§ 1-11.Saksbehandlingsregler 

For søknad om bevilling eller andre tillatelser etter denne loven som faller inn under tjenesteloven, 

skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være fire 

måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er 

utløpt, gjelder ikke for bevillinger eller andre tillatelser etter loven her. 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for 

bevillinger og andre tillatelser i loven her. Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i 

forvaltningsloven. 

§ 1-15.Opplysnings- og meldeplikt 

Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger 

som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingssaker. 

Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig 

betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å 

informere bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om melde- og 

opplysningsplikten. 

§ 1-16.Klage og søksmål om gyldighet av vedtak i klagesak 

Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen. 

Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er 

blitt til på lovlig måte. 

Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor 

Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan rettes mot kommunen. 

Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker. 

I. Alminnelige bestemmelser 

§ 3-1b.Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet 

Kommunal bevilling etter § 3-1 annet ledd kan, dersom kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt, utvides 

til å omfatte innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 1. 

Dersom også kravene i § 1-7f annet ledd er oppfylt, kan den også utvides til å omfatte tilvirkning for 

salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2. 

Kommunal bevilling etter § 3-1 annet ledd kan videre, dersom kravene i § 1-7f er oppfylt, omfatte 

salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2 tilvirket i henhold til statlig tilvirkningsbevilling 

etter kapittel 6. 

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, 

kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet eller til å 
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omfatte salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2 tilvirket i henhold til statlig 

tilvirkningsbevilling etter kapittel 6. 

Bestemmelsene i kapittel 1 og 3 får anvendelse så langt de passer for bevillinger etter første og annet 

ledd. 

Tilvirkning på grunnlag av utvidet bevilling etter første ledd kan ikke skje i samme anlegg som  

II. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3. 

§ 3-4a.Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b 

Salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og 

helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide 

tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg av drikk som nevnt i første ledd er likevel 

forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen 

før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen 

eller på bestemte ukedager. 

Salg av alkoholholdig drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. 

§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- 

og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide 

tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første 

ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager 

unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte 

tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

§ 3-8.Salgssteder som ikke kan gis bevilling 

Departementet kan gi forskrifter om at visse typer salgssteder ikke skal kunne gis bevilling til salg av 

alkoholholdig drikk. 

§ 3-9.Utøvelse av bevillingen 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i 

bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. 

Departementet kan gi forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten til å utøve bevillingen i 

samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
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Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger. 

§ 4-1.Skjenking av alkoholholdige drikker 

Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. Flere skjenkebevillinger til samme lokale 

kan bare gis til én bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes skjenketider som ikke er 

overlappende, jf. § 4-4. 

Det kan bare skjenkes alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller salgsbevilling 

eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i § 4-2 tredje ledd. 

§ 4-2.Omfanget av bevillingen. 

Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all 

alkoholholdig drikk. 

Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap. 

Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til 

innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet. 

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, 

kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Også statlige 

skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får 

anvendelse så langt de passer. 

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt 

anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet. 

Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i samme 

anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. 

§ 4-4.Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide 

tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. 

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det kan 

skjenkes annen alkoholholdig drikk. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. 

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten 

hensyn til begrensningene i denne paragraf. 
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§ 4-5.Ambulerende skjenkebevilling. 

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller 

skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som 

godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende 

bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i 

egen virksomhet. 

§ 4-6.1Hjemmel for forskrifter om alkoholfrie drikker. 

Departementet kan gi forskrifter om skjenkesteders plikt til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie 

festdrikker og andre alkoholfrie drikker, om deres plikt til å ha slike drikker med i sine vinkart, 

prislister o.l. og om serveringen av dem. 

 

§ 4-7.Utøvelse av bevillingen 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i 

bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. 

Departementet kan gi forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten til å utøve bevillingen i 

samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

§ 7-1.Bevillingsgebyrene 

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig 

drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk. 

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder 

skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme 

en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. 

Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd, som  

Kapittel 8. Spesielle påbud og forbud. 

§ 8-1.Forbud mot tilvirking og omdestillering av brennevin. 

Det er forbudt å foreta tilvirking eller omdestillering av brennevin for andre enn de som har tillatelse 

til det. 

§ 8-2.Forbud mot ulovlig forvaring og lagring av alkoholholdig drikk 

Det er forbudt å forvare eller lagre brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestillert, og å forvare 

eller lagre alkoholholdig drikk som antas å ha vært eller skulle være gjenstand for ulovlig omsetning. 

Forbudet i første ledd mot lagring av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin omfatter også 

oppbevaring til eget bruk. 

§ 8-2a.Forbud mot kjøp av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin 

Det er forbudt å kjøpe brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestilert 
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§ 8-3.Forbud mot tilvirking, oppbevaring og omsetning av gjærende eller gjæret udestillert 

væske. 

Det er forbudt å tilvirke eller overdra eller ha i sin besittelse en gjærende eller gjæret udestillert 

væske, med mindre det må antas. 

1.at væsken er bestemt til fremstilling av eller er vare som ikke er brennevin. 

2. at væsken er bestemt til fremstilling av brennevin som lovlig kan tilvirkes,eller 

3. at væsken er bestemt til fremstilling av eller er vare som ikke inneholder over 2,5 volumprosent 

alkohol. 

§ 8-4.Preparater som anvendes til alkoholholdig drikk. 

Departementet kan utferdige bestemmelser om kontroll med og forbud mot innførsel og omsetning 

av druesaft, maltekstrakt, preparater og andre varer som hovedsakelig anvendes ved tilvirking av 

eller som tilsetning til alkoholholdig drikk. 

§ 8-5.Forbud mot apparater for tilvirking av brennevin m.v. 

Uten tillatelse av departementet er det forbudt å ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, 

herunder deler og utstyr, som er bestemt for eller som finnes tjenlige for tilvirking eller 

omdestillering av sprit eller brennevin. 

 

§ 8-6.Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie 

Det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, og å la 

dette skje. 

Forbudet er likevel ikke til hinder for bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie i privat 

sammenheng. 

§ 8-6a.Forbud mot utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed 

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. 

§ 8-8.Ulovlig kjøp 

Det er forbudt å kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 3 på vegne av noen som er under 20 år eller annen 

alkoholholdig drikk for noen som er under 18 år. 

§ 8-9.Serverings- og drikkeforbud 

Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om 

dette skjer uten vederlag: 

1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, 

 

2. i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, 
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3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, 

 

4.   på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, 

 

5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, 

 

6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for almenheten. 

På steder som nevnt i første ledd, må heller ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, servere eller 

tillate servering eller drikking av alkohol. 

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder 

ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet 

mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 3 gjelder ikke når beboer i 

borettslag eller annet boligsamvirke disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. 

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 gjelder heller ikke når 

lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og 

utleier for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet. 

§ 8-11.Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer 

Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å 

bli åpenbart påvirket. 

 

§ 8-12.Forbud mot omsetning med rabatt. 

Det er forbudt for innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av 

alkoholholdig drikk. 

Kapittel 9. Reklameforbud. 

§ 9-1.Reklame for tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk. 

Uten tillatelse fra departementet er det forbudt i aviser, blad o.l., ved utstilling i butikker eller på 

annen måte å reklamere for apparater - herunder deler og utstyr - som er bestemt for eller som 

finnes tjenlige for tilvirking eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol. 

Det er forbudt gjennom bøker, skrifter, annonser i pressen eller på annen måte å oppfordre til ulovlig 

tilvirking eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol eller å gi veiledning som ved sin 

form framtrer som egnet til å fremme slik tilvirking eller omdestillering blant almenheten eller en 

større krets av personer. 
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Det er videre forbudt å reklamere for stoffer som særskilt er beregnet for, eller i reklamen betegnes 

som egnet til, tilsetning til alkoholholdig drikk. Det samme gjelder reklame for emner, 

tilvirkingsbeskrivelser, apparater og andre midler til å framstille slike drikker. 

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing, utfylling og gjennomføring av første, annet og tredje 

ledd. Departementet kan gjøre unntak fra forbudet i tredje ledd når særlige grunner foreligger. 

 

§ 9-2.Reklame for alkoholholdig drikk. 

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med 

samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for 

andre varer eller tjenester. 

Departementet gir forskrifter om avgrensing, utfylling, gjennomføring av og unntak fra 

bestemmelsene i første ledd. Departementet kan gjøre ytterligere unntak fra forbudene når særlige 

grunner foreligger. 

§ 9-3.Tilsyn 

Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbud fastsatt i eller i medhold av 

denne lov overholdes. Helsedirektoratet kan foreta slik gransking og besiktigelse som det finner 

nødvendig for å utføre sine gjøremål etter loven. 

Enhver plikter å gi de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av Helsedirektoratets 

oppgaver etter lovens kapittel 9. 

§ 9-4.Retting og tvangsmulkt 

Finner Helsedirektoratet at reklameforbudet er overtrådt, kan det pålegge retting av forholdet. 

Samtidig fastsettes en frist for rettingen. Helsedirektoratet kan kreve skriftlig bekreftelse fra 

overtrederen på at det ulovlige forholdet skal opphøre. 

Samtidig med at pålegg om retting gis, kan tvangsmulkt fastsettes. Mulkten løper fra oversittelse av 

fristen for retting, og kan fastsettes i form av engangsmulkt eller dagmulkt. Mulkten tilfaller staten. 

Dersom Helsedirektoratet ved avdekking av en overtredelse finner særlig grunn til å tro at det vil bli 

begått nye brudd på reklameforbudet som ikke kan stanses etter første og annet ledd, kan det på 

forhånd fastsette at mulkt vil løpe fra det tidspunkt ny overtredelse tar til. Slik tvangsmulkt kan 

fastsettes for inntil ett år. 

Når særlige grunner taler for det, kan Helsedirektoratet helt eller delvis frafalle ilagt tvangsmulkt. 

Departementet kan gi forskrifter om fastsettelse, beregning og innkreving av tvangsmulkt. 

§ 9-5.Klage 

Vedtak etter § 9-4 kan påklages til Markedsrådet. 

Ved behandlingen i Markedsrådet gjelder de saksbehandlingsregler som er gitt i eller i medhold av 

markedsføringsloven så langt de passer. 
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Kapittel 10. Straff. 

§ 10-1.Alminnelige bestemmelser om straff. 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes 

med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. 

Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges 

vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig 

skjerpende art. 

Overtredelse av §§ 2-1, 3-1, 3-1b, 8-1, 8-2 og 8-3 som gjelder et meget betydelig kvantum 

alkoholholdig drikk, straffes etter straffeloven § 233. 

Gjelder overtredelsen tilvirking, omdestillering eller overdragelse mot vederlag, av brennevin eller 

væske som beskrevet i § 8-3, skal alltid fengselsstraff anvendes med mindre særlig formildende 

omstendigheter foreligger. 

 

Prikkbelastning. 
Nytt prikktildelingssystem trådte i kraft den 01.01.2016. 

Kommunen har plikt til å ilegge prikker ,og foreta inndragning, når vilkårene i alkoholforskriften 

kapittel 10 er oppfylt. 

Det må forelige en klar ansvarsfordeling ift. hvem som skal følge opp og vurdere innkommende 

befaringsrapporter fra skjenkekontrollen. 

Prikktildeling: 

- Tildelte prikker kan danne grunnlaget for inndragning. Ved et "normaltilfelle" av den enkelte 

overtredelsen, vil ikke en enkeltovertredelse kunne føre til inndragning. En kontroll kan imidlertid 

resultere i inndragning, dersom det avdekkes flere ulike overtredelser, og samlet antall prikker utgjør 

12 eller mer. 

- Inndragning. Tap av rett til å utøve skjenking eller salg av alkoholholdig drikke for en periode 

inndragningen av bevillingen gjelder. Standardreaksjon etter prikktildelingssystemet er inndragning i 

en uke ved 12 prikker. Tildelingen av 12 prikker i løpet av en periode på to år gir inndragning. Dersom 

det i løpet av to år er tildelt flere enn 12 prikker kan perioden for inndragning økes. 

Overtredelser som skal tildeles åtte prikker: 

- salg, utlevering og skjenking til mindreårige 

- brudd på bistandsplikten 

- brudd på krav om forsvarlig drift. 

- hindring av kommunal kontroll- 
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Overtredelse som tildeles fire prikker: 

-  Skjenking og salg til åpenbart påvirket person. 

- Brudd på salgs- og skjenketider. 

-  Skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol til personer mellom 18-20 

år. 

- Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk. 

 

Overtredelser som gir to prikker: 

- Det gis adgang til lokalet til en person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver 

sørger ikke for at en slik person forlater stedet. 

- mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem. 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens fastsatte frist og manglende betaling 

innen kommunens fastsatte frist. 

- brudd på regler om styrer og stedfortreder. 

- gjentatt narkotikaomsetning og /eller diskriminering. 

Overtredelse som gir en prikk: 

- brudd på reklameforbudet. 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer. 

- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk. 

- gjester medtar alkohol ut av skjenkearealet. 

- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet 

- brudd på vilkår for bevillingsvedtaket. 

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd. 

 

9. Salgs og skjenkebestemmelser for Gratangen kommune. 
 

Gratangen kommune følger alkohollovens bestemmelser om maks salgs og skjenketid for 

alkoholholdige drikker. 

Denne forskrift trer i kraft etter vedtak i kommunestyret den 15.12.2016. 
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