Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven. Gjennom den alkohol
politiske handlingsplanen og kommuneplanen legges grunnlaget for en ansvarlig
og forutsigbar alkoholhåndtering. Kommunen anbefales å innta en aktiv rolle over
for utelivsbransjen med kurs, kontroller, veiledning og samarbeid. Dette vil gi økt
forståelse for regelverket og kommunens rolle.

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. For å lykkes er det nødvendig
å samarbeide med alle relevante samfunnsaktører. Reduksjon av vold og annen
rusrelatert kriminalitet vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid.

Utelivsbransjen må drive slik at lovene overholdes. Det skjer ved at personalet
har trygghet og kompetanse til å vurdere hver enkelt gjest, og dermed blant annet
unngå overskjenking og hindre at mindreårige får tilgang på alkohol.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne
gode og trygge møtesteder. Konsekvensene knyttet til alkoholbruk er store.
Samarbeid bidrar til å redusere skader, vold og ordensforstyrrelser.

Tips til politiet:

Tips til utelivsbransjen:

Ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

Tips til kommunen:

• Samarbeid tett med den lokale utelivsbransjen for økt trygghet for gjester,
ansatte og publikum for øvrig
• Utarbeid gode analyser for å etablere felles problemforståelse med kommunen
og utelivsbransjen
• Bli kjent med skjenkestedene og de ansatte i den lokale utelivsbransjen, da dette
gir fortrinn ved akutte hendelser
• Bruk politirådet som arena for samarbeid

• Skap trygge og gode utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og
lettere rekruttering av ansatte
• Gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene og redusere fare
for lovbrudd og ulykker
• Ha god dialog med kommunen for gjensidig forståelse og forutsigbare vilkår
• Kommuniser med politiet for økt trygghet for gjester og ansatte
• Delta på kurs i Ansvarlig Vertskap når dette tilbys og motiver ansatte til å
gjennomføre e- læringskurset som er tilgjengelig på www.ansvarligvertskap.no

•
•
•
•
•
•

• Legg opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i
kommunen
• Bruk politirådet som arena for samarbeid
• Gi opplæring for økt trygghet i forvaltningen av kontrolloppgavene
• Kontakt Fylkesmannen ved behov for juridisk bistand i spørsmål knyttet til
alkoholloven
• Kontakt ditt regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål (KoRus) for
hjelp til å komme i gang
?

Hvordan kan alkoholhåndteringen bli mer ansvarlig
i din kommune?

?

Hvordan kan politiet forebygge vold og annen
rusrelatert kriminalitet?

?

Hvordan kan ditt utested bidra til et bedre og
tryggere nærmiljø?

Tryggere uteliv og nærmiljø
Mindre uro, vold og skader
Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
Større forståelse av skjenkebestemmelsene
Økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder
Bedre folkehelse

?

Hvordan samarbeide for et trygt uteliv og
trivsel i kommunen?

IS-2149

Regionale kompetansesentre
for rusmiddelspørsmål:
KoRus Nord - www.korusnord.no
KoRus Midt - www.stolav.no/korus
KoRus Vest/Rogaland - www.rogaland-asenter.no
KoRus Vest/Bergen - www.bergensklinikkene.no
KoRus Sør - www.borgestadklinikken.no
KoRus Øst - www.rus-ost.no
KoRus Oslo

Samarbeid og veiledning gir et tryggere uteliv. Politirådet kan spille en
nøkkelrolle i samarbeidet mellom kommunen, politiet og utelivsbransjen.

Andre kontaktpunkt:
www.fylkesmannen.no
www.politiet.no

Nettressurser:
www.kommunetorget.no
www.helsedirektoratet.no/aah
www.forebygging.no
www.sirus.no
www.ansvarligvertskap.no
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Ansvarlig
alkoholhåndtering
– for et trygt lokalsamfunn

Ansvarlig alkoholhåndtering er først og fremst helsepolitikk.
Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel
i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige
lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i
alkoholpolitikken.
Målet med ansvarlig alkoholhåndtering er å redusere og forebygge
overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser,
samt å gi en økt trygghetsfølelse.
Les mer på www.kommunetorget.no

