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Dato: 20.04.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Pettersen, Tor Kristian 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 014/16 
 

11.05.2016 

 
KULTURMIDLER 2016 - TILSKUDD TIL KULTURARRANGEMENT 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
REGLEMENT FOR TILDELING AV KULTURMIDLER 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016001384 SØKNAD OM MIDLER TIL KULTURARRANGEMENT PÅ GALLERIET I 
BUGØYNES 

2016000478 SØKNAD OM MIDLER TIL KULTURARRANGEMENT PÅ GALLERIET I 
BUGØYNES 

2016003761 SØKNAD OM KULTURMIDLER TIL KULTURAKTIVITET 
2015027742 ANG. SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD TIL BUGØYNESFESTIVAL 2016 
2016005664 SØKNAD OM KULTURMIDLER TIL KULTURARRANGEMENT 
2016005541 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 
2016005429 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 2016 
2016005398 SØKNAD OM KULTURARRANGEMENT FOR BARN OG UNGE 
2016005106 Søknad kulturmidler 2016 
2016005007 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 
2016003949 SØKNAD OM MIDLER TIL MARKERING AV ELLISIF WESSELS 150 ÅRS 

JUBILEUM 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I henhold til vedtak i Utvalg for Levekår 11.01.16 er det satt av kr 72 000 i tilskudd til 
kulturarrangement for 2016. Midlenehar vært lyst ut i Sør-Varanger Avis 02.02.16 og 
06.02.16 og på kommunens hjemmesider. Søknadsfristen var 15.03.16. det har innkommet ti 



søknader på totalt kr 400 000. 

Ved årets behandling har en lagt vekt på tidligere års praksis og vedtak. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Av ti søknader er det seks som av ulike grunner ikke oppfyller de formelle kravene til å få 
kulturmiddelstøtte. Disse er: 

1. Werner Larsen søker om kr 8000 til arrangementet «Kul Scene» på Galleriet på 
Bugøynes. Larsen er riktignok bosatt på Bugøynes, men søker som privatperson 
gjennom enkeltmannsforetaket Werner Larsen med adresse i Troms fylke.  

2. Norske Kveners Forbund søker om kr 39 000 til et kulturarrangement i Pasvik. 
Forbundet er registrert som adresse i Tromsø. 

 

Disse to søkerne er registrert med adresse utenfor Sør-Varanger kommune, og 
avslås av denne grunn.  

 

3. Bugøyfjord Bygde- og hyttelag søker om kr 4000 til å arrangere skirenn og 
isfiskeaktiviteter for barn. Laget er en interesseforening, ikke en forening med kultur 
som hovedformål.  

4. ADHD Norge Sør-Varanger lokallag søker om kr 4000 til å arrangere 
kulturaktiviteter for barn med ADHD. I følge reglemnetet for tildeling av kulturmidler 
skal kulturmidler kun tilbys lag og foreninger som har kultur som hovedformål, ikke 
til hobby- og interesseforeninger.  

5. Bjørnevatn idrettslag søker om kr 50 000 til å markere idrettslagets 100-års jubileum 
i 2017. I henhold til tidligere praksis kan man ikke søke om kulturmidler for 
aktiviteter som ikke avholdes inneværende år. BIL søker støtte til tre ulike 
arrangement/poster; utgivelse av klubbavis, fotballturnering for barn, samt 
jubileumsfest for medlemmer. Utgivelse av klubbavis er ikke å anse som et 
kulturarrangement. Fotballturnering anses som et idrettsarrangement og burde vært 
søkt til idrettsrådet det året turneringen skal avholdes (2017). Det kan også stilles 
spørsmålstegn ved om en lukket jubileumsfest bør anses som et kulturarrangement. 

6. Varanger Museum/Grenselandmuseet søker om kr 45 000 til å markere at det er 
150 år siden Ellisif Wessels fødsel. Siden Varanger Museum er et interkommunalt 
foretak velger rådmannen å behandle denne søknaden under Levekårsutvalgets 
pott til fri disposisjon. 

Godkjente søkere: 

1. Samovarteateret søker kr 40 000 til å arrangere teaterhelg for barn og unge 
høst/vinter 2016. Totalbudsjettet for arrangementet er kr 112 000. 

2. Bugøynesfestivalen søker om kr 50 000 til ungdomsarrangement i forbindelse med 
festivalen sommer 2016. Totalbudsjettet for ungdomsarrangementet er kr 80 000. 

3. Grenseløsfestivalen søker om kr 150 000 til barne- og ungdomsarrangement i 
forbindelse med festivalen høsten 2016. Totalbudsjettet for disse arrangementene 
er kr 186 160. 

4. Kirkenes og omegn husflidslag søker om kr 10000 til Strikkefestival i Kirkenes. 



Totalbudsjettet for arrangementet er kr 20 000. 

Totalt utgjør de godkjente søkesummene kr 260 000. 

Alle arrangementene har barn og unge som målgruppe. Størrelsen på arrangementene 
varierer med Grenseløsfestivalen som det største. Bugøynesfestivalen og 
Grenseløsfestivalen har etablert seg som årlige kulturarrangementer og samler store 
deler av befolkningen i og utenfor kommunen.  

Rådmannen har lagt vekt på arrangemententenes størrelse og rekkevidde, samt 
tidligere års praksis og foreslår for 2016 følgende fordeling: 

· Samovarteateret                               kr 18 000 
· Bugøynesfestivalen                               kr 22 000 
· Grenseløsfestivalen                              kr 27 000 
· Kirkenes og omegn husflidslag          kr   5 000 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 



Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling: 

· Samovarteateret                                         kr 18 000 
· Bugøynesfestivalen                                         kr 22 000 
· Grenseløsfestivalen                                        kr 27 000 
· Kirkenes og omegn husflidslag                    kr   5 000 

                                                                                                

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



REGLEMENT FOR TILDELING AV KULTURMIDLER 

 
1. Søknadsfrist er 15. mars. Dersom søknadsfristen ikke overholdes, vil søknaden ikke bli 

behandlet.  
2. Eget søknadsskjema skal benyttes. 
3. Dokumenter som skal vedlegges søknaden: 

- Siste års regnskap 
- Siste årsberetning 
- Inneværende års budsjett 
- Aktivitetsplan 

4. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søkeren burde motta kulturmidler. 
5. Kulturmidler skal benyttes til drift og aktivitet av foreningene. 
6. Kulturmidler tildeles kun lag og foreninger hjemmeværende i Sør-Varanger kommune. 
7. Kulturmidlene tildeles lag og foreninger som har kultur/idrett som hovedformål, og ikke til 

hobby- og interesseforeninger for voksne. Eksempler på foreninger som ikke vil motta 
tilskudd: Helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger, bridgeklubber. Det samme gjelder 
foreninger som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, for eksempel 
hører hørselsforeninger, astmaforeninger. Foreninger for psykisk helse og lignende inn under 
helse- og sosialetaten. 

8. Alle kjente aktiviteter og arrangement som for eksempel årlig tilbakevendende tiltak og 
arrangement skal inkluderes i den årlige søknaden. 

9. Grupper innen foreninger skal inkluderes i en felles søknad fra hovedstyret i foreningen. 
10. Kriterier for prioritering: 

- Foreninger som ivaretar barn og unges interesser prioriteres 
- Aktivitet prioriteres fremfor drift. 

11. Kulturmidler tildeles ikke enkeltpersoner/grupper. 

 



REGLEMENT FOR TILDELING AV KULTURMIDLER 

 
1. Søknadsfrist er 15. mars. Dersom søknadsfristen ikke overholdes, vil søknaden ikke bli 

behandlet.  
2. Eget søknadsskjema skal benyttes. 
3. Dokumenter som skal vedlegges søknaden: 

- Siste års regnskap 
- Siste årsberetning 
- Inneværende års budsjett 
- Aktivitetsplan 

4. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søkeren burde motta kulturmidler. 
5. Kulturmidler skal benyttes til drift og aktivitet av foreningene. 
6. Kulturmidler tildeles kun lag og foreninger hjemmeværende i Sør-Varanger kommune. 
7. Kulturmidlene tildeles lag og foreninger som har kultur/idrett som hovedformål, og ikke til 

hobby- og interesseforeninger for voksne. Eksempler på foreninger som ikke vil motta 
tilskudd: Helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger, bridgeklubber. Det samme gjelder 
foreninger som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, for eksempel 
hører hørselsforeninger, astmaforeninger. Foreninger for psykisk helse og lignende inn under 
helse- og sosialetaten. 

8. Alle kjente aktiviteter og arrangement som for eksempel årlig tilbakevendende tiltak og 
arrangement skal inkluderes i den årlige søknaden. 

9. Grupper innen foreninger skal inkluderes i en felles søknad fra hovedstyret i foreningen. 
10. Kriterier for prioritering: 

- Foreninger som ivaretar barn og unges interesser prioriteres 
- Aktivitet prioriteres fremfor drift. 

11. Kulturmidler tildeles ikke enkeltpersoner/grupper. 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Gunnhild Jørginsdottir Brimheim 
Enhetsleder: Gunnhild Jørginsdottir Brimheim, tlf.  

Dato: 13.04.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Abrahamsen, Beate 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 015/16 
 

11.05.2016 

 
TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG TURLØYPER 
2016 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016007655 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LØYPER 
2016005770 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYS- OG TURLØYPER 
2016005660 SØKNAD OM KULTURMIDLER 
2016005643 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 
2016005536 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYS- OG TURLØYPER 
2016005534 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYS- OG TURLØYPER 
2016005529 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG 

TURLØYPER 
2016005494 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYS- OG TURLØYPER 
2016005358 SØKNAD TIL OPPKJØRING AV LYS- OG TURLØYPER 
2016004756 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG 

TURLØYPER 2016 
2016004336 SØKNAD TIL TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG 

TURLØYPER 2016 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Det har innkommet 11 søknader. Alle søknadene ligger innenfor vedtatte reglement for 
ordningen. Rådmannen finner det vanskelig å finne en helt rettferdig fordeling, men har 
foretatt en vurdering ut fra skjønn og tildigere tildelinger.  

 



 
Faktiske opplysninger: 
I henhold til vedtak i utvalg for Levekår 11.01.16 er det satt av kroner 54000 i tilskudd til 
oppkjøring av lysløyper og turløyper. Midlene har vært lyst ut i Sør-Varanger Avis 02.02.16 
og 06.02.16 og på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 15.03.16 

Kort oppsummering av de enkelte søknadene:  

Ropelv og Reinøysund hytteforening 

Søker om støtte til løypekjøring Ropelvvann – Hesteskovann – Reingjetervann – Fuglevann 
– Hesteskovann – Store Ropelvvann. Antall kilometer ikke oppgitt. Søkesum kroner 4000 til 
dekning av bensinutgifter.  

Hytteforeningen Spurven vel 

Søker støtte til løypekjøring fra Store Spurvvann – Haglklumpen - Vestkoia – Finntjønna – 
Divijærvi - Nordvestbukta. Lengde løypetrase 70 km. Søkesum kroner 750 til bensin. 
 
Jarfjord Ungdomslag 

Søker om støtte til innkjøp av ny sporsetter, samt kjøring av ca 15 km løype i tillegg til 
trakking i av akebakken. Søknadssum kroner 7000.  

KOS 

Skilekanlegget: 3km, REMA1000trase: 2,5km, Lysløype: 6km, Pasvikløypa: 55km, 
Bamsedilten: 4,5km, Verigasdilten: 4km Sum trase: 75km (Pasvik og Bamsedilt sammen 
med Pasvik Hauk) Søker om støtte drivstoff kr 15 000,- , slitasje/rep kr 12000,- og dugnad kr 
13 500, i alt kr 40500. 

 

Ropelv bygdelag 

Søker om støtte til løypekjøring fra Ropelv – Bokbjørka – Stallobukta – Svaneholmen. Antall 
km ikke oppgitt. Søkesum kr 3463 til bensin, olje og merking.  

IL Pasvik Hauk 

Søker støtte til løypekjøring til Pasvikrennet, lysløypa på Svanvik, Gustavsberget – Hauk – 
Holmvann. Fra Holmfoss – Rødsand – Holmvann – Strand – Firkantvann og Skrøytnes til ?. 
Antall km ikke oppgitt. Søkesum kr 15000. 

Bjørnevatn IL 

Bjørneparken – Langvasseid - Ørnevatn. Søker om driftsutgifter til skuter og løypemaskin, 
samt rydding av trase. Antall km ikke oppgitt. Søknadssum kr 10 000. 
 

Langvasseid bygdelag 



Løypetrase Langvasseid – Storsteinvann – Sagvann – Langvasseid. Ca 20 km løype. Søker 
kr 5200 til bensinutgifter. 

Jakobsnes IL 

Lysløype fra Tennvannet til Langvannskjosen og fra Langvannskjosen til Holmvannet. Søker 
støtte til kjøregodtgjøring og vedlikehold av skutere. Antall km ikke oppgitt. Søknadssum er 
ikke oppgitt. 

IL Nordlyset 

Løypetrase: Lysløype på Skogfoss, turløype Skogfoss – Malbekken, samt turløype 
Saimikoia, Oksvannskoia og Vestkoia. Løypelengde ikke oppgitt. Søker om kr 7675 til å 
dekke timebetaling på kr 90 til private løypekjørere.  

Sandnes IL 

Søker om tilskudd til Sandnes Alpinbakke, driftsutgifter til løypemaskin, estimerte utgifter 
20 000 per sesong. Søker også om tilskudd til oppkjøring av lysløyper og turløyper. 
Sandnesdalen 20 km (bensin vedlikehold skuter og løypetråkker – kr 15 000) og Sandnes 
skianlegg og lysløype,  om lag 40 km ved hovedtråkking. Søker om kr 12 000 til drift 
bensin/olje, samt slitasje på sporsetter. Total søkesum Sandnes IL er kr 47 000. 

 

Totalkostnaden det er søkt om er summert til 140588,- fordelt på 11 søknader. 

Det er satt av 54000,- til fordeling. Sandnes IL og KOS skiller seg ut ved å ha store oppgaver 
knyttet til oppkjøring av løyper. Dette fremkommer av fordelingen. Det er primært utgifter 
knyttet til drivstoff, samt slitasje på utstyr som det søkes støtte til. Ut fra skjønn og tidligere 
års tildelinger fremmer Rådmannen sitt forslag til fordeling:  

        
    Tilskudd 

2015 
Søknadsum 2016             
Instilling 2016 

Innstilling 
2016 

 

        
Ropelv og 
Reinøysund 
hytteforening 

 2000 4000 2000  

Hytteforeningen 
Spurven vel 

 2000 750 1000  

Jarfjord 
ungdomslag 

  2000 7000 4000  

KOS    8000 40500 10000  
Ropelv bygdelag   ikke søkt 3463 2000  
IL Pasvik Hauk   ikke søkt 15000 7000  
Bjørnevatn IL   2000 10000 5000  
Langvasseid 
bygdelag 

  ikke søkt 5200 3000  

JakobsnesIL    2000 ikke oppgitt 2000  
ILNordlyset    2000 7675 4000  
Sandnes IL    8000 47000 14000  



        
SUM    28000 140588 54000  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: Oppkjøring av skiløyper er et viktig folkehelsetiltak i kommunen. Frivillige lag og 
foreninger bidrar til dette gjennom sin aktivitet.  
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Ut fra årets søknader, samt skjønn og tildelinger fra tidligere år, gjør Rådmannen følgende 
fordeling:                                                                                                                             

 
 
 



 
Nina Bordi Øvergaard 

 rådmann 
 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Gunnhild Jørginsdottir Brimheim 
Enhetsleder: Gunnhild Jørginsdottir Brimheim, tlf.  

Dato: 20.04.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Asmyhr, Sandra K. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 016/16 
 

11.05.2016 

 
TILDELING LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS 2016 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016005768 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 
GRENDEHUS 

2016005662 SØKNAD OM TILSKUDD LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS 
2016005659 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016005648 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG, KIRKENES 

KLATREKLUBB 
2016005641 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE ANLEGG 
2016005637 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG 
2016005615 TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS 
2016005556 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016005551 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016005544 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016005535 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016005495 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSLANLEGG 
2016005357 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG 
2016005046 Søknad tilskudd til lagseide anlegg 
2016004755 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 

GRENDEHUS 
2016004171 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG 



GRENDEHUS 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I henhold til vedtak i Utvalg for Levekår 11.01.16 er det satt av kr 126 000 i tilskudd til 
lagseide idrettsanlegg og grendehus. Midlene har vært lyst ut i Sør Varanger Avis 02.02.16 
og 06.02.16 og på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 15.03.16. Det har 
innkommet 15 søknader hvor det til sammen er søkt om kr 867 210. Alle søknadene ligger 
innenfor det vedtatte reglement for ordningen, jfr vedtak av 10.02.09 i sak ulf-001/09. 
Rådmannen finner det utfordrende å finne en rettferdig fordeling, men har tatt en vurdering ut 
fra erfaring og skjønn.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Av årets 15 søkere, er 6 søkere som ikke søkte i fjor.  

Kort oppsummering av de enkelte søknadene; 

Sør-Varanger travlag: ønsker fortsatt utbedring av travparken, blant annet skifte av 
flomkummer og reperasjon av toppdekket. Driftskostnader kr 45 000 og investeringsutgifter 
kr 85 000. Totalkostnad kr 130 000. Søknadssum kr 50 000.  

Jarfjord ungdomslag: søker om støtte til nødvendige reperasjoner og vedlikehold av 
Tårnhallen. Driftskostnader årlig kr 99 000, investeringskostnader kr 29 000. Totalkostnad kr 
128 000. Søknadssum kr 35 000. 

Sør-Varanger rideforening: søker om støtte til reperasjon av taket i ridehallen, samt 
oppgradering av utendørs ridebane. Driftskostnader årlig kr 361 000, investeringskostnader 
kr 2 000 000. Totalkostnad kr 2 361 000. Søknadssum kr 70 000. 

Kirkenes skytterlag: søker om driftstilskudd til bygg og standplass. Driftskostnader årlig kr 
105 500, investeringskostnader ikke oppgitt. Totalkostnad kr 105 500. Søknadssum kr 105 
500. 

Langvasseid bygdelag: (ny søker) søker om støtte til drift av bygdehuset, strøm, forsikring 
og festeavgift. Driftskostnader årlig kr 21 209, investeringskostnader ikke oppgitt. 
Totalkostnad kr 21 209. Søknadssum kr 21 209. 

IL Pasvik Hauk: (ny søker) søker midler til å skifte lyspunkter og forbedre lysløypa på 
Svanvik. Driftskostnader årlig ikke oppgitt, investeringskostnader kr 20 000. Totalkostnad kr 
20 000. Søknadssum kr 20 000. 

Bjørnevatn IL: det søkes om tilskudd til lysanlegget i Bjørneparken, for å redusere 
lånefinasieringen av anlegget. Driftskostnader årlig kr 5 000, investeringskostnader i 
overkant av kr 1 000 000. Totalkostnad kr 1 005 000. Søknadssum inntil kr 70 000.  

-Lysanlegget er under oppføring og finasieres blant annet gjennom spillemiddelordningen. 
Bjørnevatn IL fikk forskuttert kr 323 000 fra SVK 30.09.15.  

Kirkenes IF: (ny søker) det søkes om midler for å oppgradere Vardenhytta og KIF-huset, 
samt driftstilskudd. Driftskostnader årlig kr 46 742, investeringskostnader kr 86 000. 



Totalkostnad kr 132 742. Søknadssum kr 71 000. 

Kirkenes og omegn skiklubb: søker om støtte til vedlikehold av varmestua, reperasjon og 
supplering av utstyr. Driftskostnader årlig kr 75 000, investeringskostnader kr 125 000. 
Totalkostnad kr 200 000. Søknadssum kr 20 000. 

Kirkenes Froskemannsklubb: søker om støtte til ombygging/vedlikehold/storservice av 
kompressoranlegg. Driftskostnader årlig ikke oppgitt, investeringskostnader kr 9 500. 
Totalkostnad kr 9 500. Søknadssum kr 9 500. 

IL Nordlyset: søker støtte til beising/maling av idrettshuset på Skogfoss, samt oppgradering 
av det elektriske anlegget. Driftskostnader årlig kr 75 000, investeringskostnader kr 100 000. 
Totalkostnad kr 175 000. Søknadssum kr 50 000. 

Kirkenes Ryttersportsklubb: (ny søker) søker støtte til utskifting av hallogenpærer i 
ridehallen, og innkjøp av LED-lys. Driftskostnader årlig ikke oppgitt, investeringskostnader kr 
40 000. Totalkostnad kr 40 000. Søknadssum kr 40 000. 

Kirkenes Klatreklubb: (ny søker) ønsker å oppgradere klatreveggen på Kirkenes Skole, 
samt gjøre innkjøp av klatretak/makroer. Driftskostnader årlig kr 35 693, 
investeringskostnader kr 30 000. Totalkostnad kr 65 396. Søknadssum kr 30 000. 

Jakobsnes IL: (ny søker) søker støtte til vedlikehold av lysløypa på Jakobsnes. 
Driftskostnader årlig ikke oppgitt, investeringskostnader kr 15 000. Totalkostnad kr 15 000. 
Søknadssum kr 15 000. 

Sandnes IL: har levert tre separate søknader.  

1. Gressbanen – søker støtte til oppgradering og vedlikehold, gjennfylling av telehiv 
med finsand, besåing gressfrø, gjødsling og lufting. Driftskostnad kr 15 000. 
Investeringskostnad kr 0. Totalkostnad kr 15 000. Søkesum kr 15 000. 

2. Skistadion – søker støtte til vedlikehold av tråkkemaskin, scooter og løypeutstyr kr 
10 000, samt vedlikehold av tidtakerbu kr 15 000. Driftskostnad kr 25 000. 
Investeringskostnad 140 000. Totalkostnad kr 165 000. Søknadssum kr 120 000. 

3. Alpinanlegget – søker støtte til vedlikehold av skitrekk, bakke og bygninger, samt 
innkjøp av utstyr for utlån til funksjonshemmede. Driftskostnader kr 90 000, 
investeringskostnader kr 50 000. Totalkostnad kr 140 000. Søkesum kr 100 000.  

Samla kostnadsoversikt for Sandnes IL: Driftskostnader kr 130 000, investeringskostnader kr 
190 000. Totalkostnad kr 320 000. Søkesum kr 235 000. 

Total søkesum: kr 867 210. 

Rådmannen registrerer at det er et stort gap mellom den totale søkesummen og det reelle 
beløpet som skal fordeles. I vurderingen har man tatt hensyn til totalkostnadene hos hver 
enkelt søker, samt hvor stor prosentandel av drift/investeringsutgiftene det søkes 
kulturmiddelstøtte til. Sandnes idrettslag skiller seg ut blant søkerne da de har store og 
kostnadskrevende anlegg.  

Bjørnevatn Idrettslag og Sør-Varanger Rideforening har store investeringsutgifter (lysanlegg 
Bjørneparken og nytt tak ridehallen). Man kan ikke forvente at totalkostnadene for disse 
investeringene gjenspeiles i tilskuddet. På grunn av at Bjørnevatn IL allerede har fått 
forskuttert spillemidler fra Sør-Varanger kommune velger Rådmannen å heller gi støtte til 



drift av anlegget i denne omgang. 

Rådmannen finner det utfordrende å finne en rettferdig fordeling, men har foretatt en 
vurdering ut fra erfaring og skjønn.  

                                         
 
 
 
 

Søkesum                    Tildeling 2015                    Tildeling 2016 

Sør-Varanger travlag                    kr    50 000                    kr   7 000                    kr 10 000 

Jarfjord Ungdomslag                    kr    35 000                    kr   6 000                    kr   8 000 

Sør-Varanger Rideforening          kr    70 000                    kr   7 000                    kr 12 000 

Kirkenes Skytterlag                    kr  105 500                    kr   6 000                    kr   8 000 

Langvasseid Bygdelag          kr    21 210                                                     kr   2 500 

IL Pasvik Hauk                    kr    20 000                                                       kr   2 500 

Bjørnevatn IL                              kr    70 000                    kr    7 000                    kr   2 500 

Kirkenes IF                              kr    71 000                                                      kr 12 000 

KOS                                        kr    20 000                    kr    5 000                    kr 12 000 

Kirkenes Froskemannsklubb kr      9 500                    kr    3 000                    kr   3 000 

IL Nordlyset                              kr     50 000                    kr    7 000                    kr 10 000 

Kirkenes Ryttersportsklubb   kr     40 000                                                      kr   4 000 

Kirkenes Klatreklubb                    kr     30 000                                                  kr   5 000 

Jakobsnes IL                              kr     15 000                                                  kr   2 500 

Sandnes IL                              kr   235 000                    kr  15 000                    kr 32 000 

 

SUM                                                                                                    kr 126 000 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 



deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Sør-Varanger travlag                                                  kr 10 000 

Jarfjord Ungdomslag                                                  kr   8 000 

Sør-Varanger Rideforening                                        kr 12 000 

Kirkenes Skytterlag                                                  kr   8 000 

Langvasseid Bygdelag                                        kr   2 500 

IL Pasvik Hauk                                                  kr   2 500 



Bjørnevatn IL                                                            kr   2 500 

Kirkenes IF                                                            kr 12 000 

KOS                                                                      kr 12 000 

Kirkenes Froskemannsklubb                                        kr   3 000 

IL Nordlyset                                                            kr 10 000 

Kirkenes Ryttersportsklubb                                        kr   4 000 

Kirkenes Klatreklubb                                                  kr   5 000 

Jakobsnes IL                                                            kr   2 500 

Sandnes IL                                                            kr 32 000 

                                                                                                           

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune har per dags dato 8 salgsbevillinger og 26 skjenkebevillinger. 



Bevillingsperioden 2012-2020 utløper 01.10.2016.  

 

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 2016-2020 legges frem av 
Rådmannen. De alkoholpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for saksbehandlingen av 
bevillingssaker.  

 

 
 
Faktiske opplysninger: 

Kommunene er jf. alkoholloven § 1-7a pålagt å utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer, som 
skal være retningsgivende for alkoholpolitikken kommunen fører. Retningslinjene skal 
revideres hvert fjerde år, slik at det nytilsatte kommunestyret skal kunne påvirke den 
kommunale alkoholpolitikken.  

 

Det har i forkant av bevillingsperioden 2016-2020 vært gjort en grundig gjennomgang av 

kommunens bevillingspolitikk. Målsetningen har vært å lage nye alkoholpolitiske 
retningslinjer som inneholder mer informasjon og veiledning til bevillingshavere, samt mer 
detaljerte kriterier for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Det har også vært en 
målsetning å utforme retningslinjer som har en klarere rød tråd mellom de overordnede 
målene en har satt for den kommunale alkoholpolitikken og de virkemidlene som skal 
benyttes for å nå disse målene. 

 

Etter Rådmannens vurdering gir tydelige og mer detaljerte retningslinjer større forutsigbarhet 
for bevillingshavere. Videre fremmer det likebehandling og det letter bevillingsmyndighetens 
jobb med å gjøre alkoholpolitiske vurderinger i enkeltsaker. Rådmannen ser det som 
hensiktsmessig at de prinsipielle standpunktene i bevillingspolitikken i størst mulig grad tas 
på forhånd og nedtegnes i alkoholpolitiske retningslinjer. Slik unngår en at prinsipielle 
avgjørelser må tas i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker.  

 

Forslaget til nye alkoholpolitiske retningslinjer er utarbeidet av ei arbeidsgruppe bestående 
av Leder for Servicekontor og fagansvarlig for bevillingsaker, Kristin Kristiansen; 
saksbehandlere for bevillingssaker, Sari Aikio og Aud Rushfeld; og medlemmer av utvalg for 
levekår, Anders Mikkola, Anita Brekken og Sandra Ashmyhr.  

 

Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter, hvor innholdet i retningslinjene har vært drøftet i lys 
av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan, alkoholloven, praksis i andre kommuner og 
erfaringer fra inneværende bevillingsperiode. I løpet av bevillingsperioden har man kommet 
over alkoholpolitiske problemstillinger som ikke direkte reguleres av de alkoholpolitiske 



retningslinjene. Arbeidsgruppa har forsøkt å fylle ut disse punktene og lage et så utfyllende 
og dekkende dokument som mulig.    

 

Kommunens bevillingshavere har fått anledning til å uttale seg om innholdet i den lokale 
alkoholpolitikken. Det ble høsten 2015 arrangert et møte med bevillingshavere, der deres 
erfaringer fra inneværende periode ble drøftet. Forslaget til alkoholpolitiske retningslinjer har i 
tillegg vært ute på høring. Alle bevillingshavere, politi, rustjeneste, folkehelsekoordinator, 
militær garnison og kommunens plan- og utviklingsavdeling har fått anledning til å uttale seg.  

 

Tre av 36 mottakere svarte på høringen. Det ble ikke foreslått noen vesentlige endringer. 
Rustjenesten og folkehelsekoordinator har gitt positive uttalelser til høringsutkastet. Det 
poengteres at retningslinjene fremkommer som tydeligere og at de danner grunnlag for en 
mer helhetlig bevillingspolitikk.  

 

 
 

Det er på bakgrunn av tilbakemeldingene etter høringsrunden gjort følgende justeringer av 
det opprinnelige høringsutkastet: 

 

Opprinnelig punkt 4.3: 

· (…) Det skal benyttes dørvakt fra klokken 21.00 til stengetid natt til lørdag og 
søndag, samt under arrangementer hvor det forventes stor pågang med gjester. 

Er endret til: 

· (…)Det skal benyttes dørvakt fra klokken 23:00 til stengetid natt til lørdag og 
søndag, samt under arrangementer hvor det forventes stor pågang med gjester. 

 

Bakgrunnen for den overnevnte endringen er at kommunen mottok tilbakemelding om at krav 
om vakthold ved inngangsparti fra klokken 21.00 er for tidlig med hensyn til når folk går ut. 
Tilbakemeldingen ble tatt til etterretning.  

Det er vurdert at krav om vakthold fra klokken 23.00 er mer rimelig med hensyn til 
utelivsmønsteret i kommunen. Det anbefales imidlertid at alle bevillingshavere har vakter fra 
klokken 21.00.  

 

 



Opprinnelig punkt 4.3: 

 

· Mindreårige skal ikke gis tilgang til skjenkelokaler etter klokken 00.00 natt til lørdag 
og søndag. 

Er endret til: 

· Mindreårige bør ikke gis tilgang til lokaler med skjenkebevilling etter klokken 22.00, 
med mindre de ledsages av foresatte. 

 

Endringen av tidspunktet fra klokken 00.00 til 22.00 er gjort på bakgrunn av høringssvaret fra 
folkehelsekoordinator.  

 

Arbeidsgruppa foreslo selv å gjøre et unntak for mindreårige som ledsages av foreldre. Dette 
slik at vilkåret ikke rammer familier som ønsker å dra ut å spise på kveldstid. Hensikten med 
vilkåret om aldersgrense etter kl 22.00 på serveringssteder med skjenkebevilling er å 
forhindre at barn og unge under 18 år får oppholde seg på steder det serveres alkohol alene 
på sen kveldstid. For utsteder med aldersgrensebestemmelser er dette ingen problemstilling, 
men for restauranter, hotellet og pizzeriaer er det det.   

 

Det er ikke gjort øvrige endringer i dokumentet på bakgrunn av høringen.   

 

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2016-2020 er ikke en redigert utgave av 
retningslinjene for 2012-2016, men et helt nytt dokument. Det kan derfor ikke gis en 
fullstendig gjennomgang av alle endringer som er gjort i teksten. De mest sentrale 
alkoholpolitiske endringene som er gjort i retningslinjene for 2016-2020 er imidlertid redegjort 
for i de påfølgende avsnittene. 

 

 

Forlengelse av salgs- og skjenkebevillinger 

 

Jf. alkoholloven 1-6 varer bevillingsperioden i fire år. Praksis har vært at alle bevillingshavere 
må søke om ny bevilling ved utløpet av hver bevillingsperiode. 

 



Fra 1. januar 2016 har det trådt i kraft endringer i § 1-6, som medfører at kommunale salgs- 
og skjenkebevillinger ikke behøver å utløpe etter fire år som i dag. 

Fireårsregelen opprettholdes fremdeles som hovedregel, men en unntaksbestemmelse gir 
kommunen anledning til å beslutte at alle eller enkelte bevillinger skal løpe videre i en ny 
fireårsperiode uten at det gjøres ny søknadsbehandling.  

En forutsetning for å kunne forlenge bevillinger på denne måten er at kommunen først har 
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget, det vil si at man har 
revidert de alkoholpolitiske retningslinjer. 

 

Det er kommunen selv som lager retningslinjer for videreføring av bevillinger. 

Kommunen kan velge å beslutte at ingen bevillinger skal opphøre etter 4 år, eller det kan 
besluttes at en avgrenset del av bevillingene (basert på objektive kriterier) ikke skal opphøre.  

Den overnevnte lovendringen i § 1-6 er vurdert i forhold til dagens praksis. 

 

Kommunen har frem til nå gjort en fullstendig søknadsbehandling av alle 

bevillingshavere hvert fjerde år. Behandlingen er svært ressurskrevende og erfaringen tilsier 
at de som allerede har fått tildelt bevilling likevel får fornyet bevillingen etter hver periode. 
Den omfattende søknadsprosessen har hatt som primær hensikt at kommunen får innhentet 

oppdaterte opplysninger om bevillingshavers vandel. 

 

Muligheten til å beslutte at bevillinger ikke opphører etter fire år vil innebære en forenkling i 
forhold til dagens system. Det vil også gi mer forutsigbarhet og langsiktighet for 
bevillingshavere. Ettersom kommunen selv fastsetter retningslinjer for hvilke bevillinger som 
skal forlenges, vil man fremdeles ha mulighet til å endre alkoholpolitisk praksis mellom hver 
periode, og man kan påse at de bevillinger som videreføres tilfredsstiller kriteriene som er 
satt for den til enhver tid gjeldende alkoholpolitikken.  

 

På bakgrunn av det overnevnte er det forslått å åpne opp for en praksis hvor 

bevillinger kan forlenges uten ny søknadsbehandling. For å sikre at vandelsvurdering likevel 

skjer regelmessig, skal det innarbeides egne rutiner for dette, hvor vandel kontrolleres minst 

en gang annethvert år. 

 



Det er utarbeidet nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som kan forlenges etter 4 år 
uten ny søknadsbehandling. Retningslinjer for videreføring er beskrevet i punkt 2.6.2.  

 

 

Kriterier til driftskonsept og alkoholfri arenaer 

 

Kommunen har som oppgave å begrense tilgjengeligheten av alkohol gjennom virkemidler 
fastsatt i bevillingspolitikken. I Sør-Varanger kommune har man satt seg som mål å begrense 

individuelle og samfunnsmessige skadevirkninger av alkoholbruk; holde arenaer hvor barn 

og unge ferdes alkoholfrie, samt sørge for at det finnes alkoholfrie arenaer for befolkningen 

for øvrig. Med hensyn til disse overnevnte målsetningene er det hensiktsmessig med tydelige 
føringer i forhold til hvor det kan skjenkes, og hvor en ønsker alkoholfri arenaer. 

 

For å unngå at skjenking av alkohol brer seg til nye typer arenaer som tradisjonelt har vært 
alkoholfrie, er det angitt nærmere kriterier for hvilke virksomhetstyper/driftskonsepter det gis 
skjenkebevilling til i Sør-Varanger kommune. Det er også gjort en spesifisering i forhold til 
hvilke driftskonsepter som kan gis bevilling for skjenking av henholdsvis øl, vin og brennevin. 
Blant annet foreslås det at kaféer kun kan gis bevilling for skjenking av vin og øl, og ikke for 
brennevin.  

 

Kriterier for driftskonsept er nærmere beskrevet i retningslinjenes punkt 4.1. 

 

Tak på antall bevillinger 

 

I bevillingsperioden 2012-2016 har det vært satt et øvre tak på 25 salgs- og 50 
skjenkebevillinger.  Per februar 2016 var det til sammenligning 8 salgs- og 26 

skjenkebevillinger som var i bruk. Det store gapet mellom faktisk antall bevillinger og taket på 
bevillinger, tyder på at taket er urealistisk og at det som alkoholpolitisk virkemiddel ikke har 
noen betydning. 

 

Det er ikke vurdert at det er behov for noen reduksjon i antall salgs- og 



skjenkesteder i Sør-Varanger. Det er imidlertid heller ikke ønskelig å åpne opp for en 
flerdobling av antall salgsbevillinger og en dobling av antall skjenkebevillinger, slik det vil 
være rom for innenfor dagens tak. For bevillingsperioden 2016-2020 foreslås det å redusere 
taket til 15 salgs- og 35 skjenkebevillinger.  

 

Når det gjelder tildeling av bevilling for enkeltanledninger foreslås det å sette et tak på 20 

bevillinger per søker per år. Det er vurdert slik at dersom èn enkelt søker har behov for 
skjenkebevilling ved mer enn 20 enkelttilstelninger per år, så skjer skjenkingen på så 
regelmessig basis at det bør kreves at det søkes ordinær bevilling. Ved å sette et tak på 
antall enkeltanledninger per år, unngår man at denne bevillingstypen kan benyttes som et 
alternativ til ordinær bevilling for bevillingssøkere som vil drive skjenkevirksomhet på 
regelmessig basis, men som ikke tilfredsstiller kriteriene for å få fast bevilling. 

 

Nytt sanksjonssystem 

 

Fra og med 1. januar 2016 er det innført et nasjonalt system for tildeling av prikker ved brudd 

på bevillingshaveres alkoholrettslige forpliktelser. 12 tildelte prikker i løpet av en toårs 

periode medfører 1 ukes inndragning. Prikktildelingssystemet er obligatorisk, og erstatter 

kommunens egne bestemmelser om sanksjoner ved brudd. Prikktildelingssystemet er 

beskrevet i kapittel 5.  

 

Bruk av vilkår og krav til internkontroll 

 

Alkoholloven § 4-3 gir kommunen adgang til å sette vilkår for bevillinger i samsvar med 
alminnelige forvaltningsmessige regler. Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er 
begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. 

 

For å redusere sannsynligheten for salg og skjenking til mindreårige, samt redusere risiko for 

overskjenking, er det innarbeidet forslag til flere vilkår for salgs- og skjenkebevillinger. Det er 

eksempelvis satt som vilkår at styrer og stedfortreder for skjenkebevillinger må ha 

gjennomgått et e-læringskurs i ansvarlig vertskap. Videre er det innarbeidet mer detaljerte 



krav til innhold i bevillingshaveres internkontrollsystem. 

 

 
 

Foranledningen til økte krav til internkontroll er at mangler ved internkontrollsystemene har 

vært en tilbakevendende anmerkning under kontrollene i inneværende bevillingsperiode. 
Særlig gjelder dette for salgsbevillinger. Kommunen har i tillegg mottatt signaler om at det er 
dårlige rutiner for legitimasjonskontroll ved utsalgsstedene. 

 

I 2015 fikk kommunen tilsendt en rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente.  Juvente  

gjennomfører salgskontroller med den hensikt å avdekke om det selges alkohol til 
mindreårige. Rapporten viste at det i Sør-Varanger kommune ble solgt alkohol til mindreårige 

forsøkspersoner (under 16 år) på hele 78 % av kommunens utsalgssteder. Selv om 

undersøkelsen ikke er statistisk signifikant, gir den et tydelig signal om at det forekommer 

uheldige avvik på utsalgsstedene i kommunen. Det foreslås derfor strengere vilkår til 

internkontroll, opplæring og legitimasjonskontroll. 

 

Kommunens vilkår for henholdsvis salgs-og skjenkebevillinger er beskrevet i retningslinjenes 

punkt 3.3 og 4.4. Nye krav til internkontroll er nærmere beskrevet i punkt 2.8.2. 

 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved 
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for 
etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 



 

Næringsutvikling: 

 

Hensyn til næringsutvikling er tatt med i vurderingen av alkoholpolitiske retningslinjer, blant 
annet i vurderingen av tak på antall bevillinger og i vurderingen av kriterier for tildeling av 
bevilling. En av målsetningene med bevillingspolitikken er å fremme gode rammevilkår, 
likebehandling og forutsigbarhet for det lokale næringslivet. Hensynet til næringslivet skal 
ikke vektlegges på bekostning av folkehelsehensyn.  

 

Infrastruktur: 
Ikke vurdert. 

 

Barn og ungdom: 

 

Hensynet til barn og unge har vært tungtveiende i utarbeidingen alkoholpolitiske 
retningslinjer.  

 

Av hensyn til barn og unge gis det ikke ordinær skjenkebevilling til idrettsarenaer, helsestudio 
eller aktivitetsfritidssenter for barn og unge. 

Det gis ikke bevilling til gatekjøkken eller storkiosker/kiosker. 

Det gis ikke ordinær skjenkebevilling til steder som ligger i umiddelbar nærhet til skoler og 
barnehager, eller i boligområder. 

Det gis ikke skjenkebevilling til lokaler hvor det foregår annen type forretningsvirksomhet, 
eller til serveringssteder som ligger i senterlokaler, med mindre serveringslokalet er helt 
adskilt fra resten av senteret og har egen inngang. 

Det gis ikke skjenkebevilling til steder som markedsfører seg mot barn og unge. 

Det stilles strengere krav til utsalgssteder internkontroll og legitimasjonskontroll, blant annet 
for å forhindre salg av alkohol til unge under 18 år.  

 

Folkehelse: 

 
Hensynet til folkehelse har vært bærende i utarbeidingen av de alkoholpolitiske retningslinjer. 



Folkehelseperspektivet kan sies å ligge til grunn for målsetningene som er satt for den lokale 
alkoholpolitikken, samt for de fleste vurderingene som er gjort hva angår restriksjoner i 
forhold til tildeling av bevillinger.  

 

I de alkoholpolitiske retningslinjenes punkt 1.2 er det nedfelt at hensynet til folkehelse skal 
vektlegges i bevillingspolitikken, og at det ikke skal tas næringspolitiske hensyn på 
bekostning av folkehelsehensyn. Dette er et viktig prinsipp som bør ligge til grunn for en 
ansvarlig alkoholpolitikk.  

 

Kompetansebygging: 

 

Ved begynnelsen av hver bevillingsperiode skal kommunen arrangere et møte med 
bevillingshavere hvor tema er forvaltningen av den kommunale alkoholpolitikken. 

 

Økonomi: 
ikke vurdert. 

 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

 
Det skal ved vurderingen av bevillingssøknader legges vekt på salgs- skjenkelokalenes 
beliggenhet, egnethet og tilgjengelighet, deriblant universell utforming. Kommunen ønsker at 
serveringssteder og utesteder i Sør-Varanger skal være utformet på en måte som ikke virker 
diskriminerende eller ekskluderende. Skjenkelokalene må være godkjent av plan og 
utviklingsavdelingen.  

 

 

Alternative løsninger: 

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 01.10.2016 - 30.09.2020 
vedtas med følgende endringer: 

                                                                                                        

  

 



 

 
 
Forslag til innstilling: 
Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 01.10.2016 - 30.09.2020 
vedtas med følgende endringer: 

                                                                                                        

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Fra: Eva Vehusheia <evaveh@gmail.com> 
Sendt: 31. mars 2016 19:16 
Til: Postmottak 
Emne: Svar på høringsbrev - Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for 

bevillingsperioden 2016-2020 
 

I høringsbrevet kommer det fram at kommunen ønsker at alle serveringsstedene skal benytte 

dørvakt fra kl 21 natt til lørdag og søndag. Klokken 21 er det få eller ingen mennesker ute, det er 

ikke før etter kl 00.00 at gjestene beveger seg ut. Per i dag har vi vakter på fra kl 23 og da er det 

svært få gjester i lokalene før den tid. Vi har alltid vakt på tilkalling før dette tidspunktet hvis 

antallet gjester tilsier at behovet er der. Dette gjelder også i ukedagene. 

 

En løsning vi som serveringssted ser for oss, er at antall gjester i lokalet bestemmer om behovet 

for vakthold er tilstede eller ikke. 

 

Utover det ønsker vi hyppigere skjenkekontroller, også i ukedagene. 

 

Med hilsen oss på Nye Havna Pub. 

 

Daglig leder 

 

Eva Vehusheia. 



Fra: Kjerstin Møllebakken 
Sendt: 30. mars 2016 15:35 
Til: Kristin Kristiansen 
Kopi: Håvard Lund; Marit H. Haugseth 
Emne: Alkoholpolitiske retn.linj.innspill 
Vedlegg: Alkoholpolitiske retn.linj.innspill.docx 
 
Hei Kristin, 
 
Sender over noen innspill til høringsforslaget på alkoholpolitisk retningslinje. (Innspill uthevet med gult). 
 
Som utgangspunkt vil jeg berømme dere for et svært godt arbeid!  
 
Tenker retningslinjen som den nå er foreslått, danner grunnlaget for en langt mere helhetlig 
alkoholpolitikk og gir oss noen føringer på det. 
 
Godt jobba! 
 
Med vennlig hilsen 
Kjerstin 
 
 
 

Kjerstin Møllebakken 
Folkehelsekoordinator 
Plan og utviklingsavdelingen 
E-mail: kmo@svk.no <mailto:kmo@svk.no> 
Tlf : 78977494/+47 95154670 

Sør-Varanger kommune  

-        En grensesprengende kommune - 
Vi er Engasjerte - Grensesprengende - Modige - Serviceorienterte - Tilgjengelige - Helhetstenkende 
 
 
 



FORORD (s.1) 

Tenker at det i forordet allerede kan stå at også veileder for alkoholpolitiske retningslinjer, 

Helsedirektoratet er tatt med  

Heftet «Alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune « er utarbeidet med utgangspunkt 

i alkoholloven, alkoholforskriften og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 

Veileder: salgs og skjenkekontroll- 2012 H-dir.  

 

s.5 

  Kommunen skal gjennom bevillingspolitikken ha som mål å begrense i størst mulig omfang de 

individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene alkoholbruk kan innebære  …og forebygge 

negative konsekvenser av alkoholbruk. 

 

2.7.3 (s.11) 

VANDELSVURDERING 

 Det understrekes at bevillingshaver til enhver tid skal oppfylle vilkårene for å inneha en bevilling. 

Kommunen kan derfor når som helst i løpet av bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering. Det 

innhentes oppdaterte opplysninger om vandel minimum en gang annet hvert år.  

Her bør det understrekes at det er bevillingshaver som har i oppgave å selv framvise opplysninger om 

vandel. (Ressurskrevende om dette blir kommunens ansvar). 

 

(s. 13) 

tiltak.  

Bør man kanskje her komme med eksempler på forebyggende tiltak, ex.vakthold? 

 

(s.18) 

Mindreårige skal ikke gis tilgang til skjenkelokaler etter klokken 00.00 natt til lørdag og søndag. 

Mindreårige bør ikke gis tilgang til lokalet etter kl. 22.00 jfr. Politiloven §13  

Dørvakter og de som skjenker skal gis opplæring på minimum 8 timer. Slik opplæring skal kunne 

dokumenteres. Opplæringen er arbeidsgivers ansvar og må forelegges kommunen rutinemessig. 

 

 



.  

     SØR-VARANGER KOMMUNE 
     SOSIALTJENESTE 

 

Sosialtjeneste i Sør-Varanger kommune 

Boks 406 

9915 Kirkenes Telefoner: Kontor  tlf.: 78 97 7501 Fax: 78 97 7685 

       

 

 

1 

Sør-Varanger kommune 

Servicekontoret                                                                                                 18.03.2016 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Rustjenesten i forbindelse med forslag til alkoholpolitiske 

retningslinjer for bevillingsperioden 2016-2020. 

 

 

 

 

Rustjenestens kommentarer til forslaget: 

 Rustjenesten ser at forslaget gir tydelig og klare alkoholpolitiske retningslinjer. 

 Ser viktigheten av at man ikke åpner opp for nye arenaer for skjenking av alkohol og 

at skjenkebevillingene forbeholdes de tradisjonelle skjenkesteder. 

 Viktig at det ikke er skjenking av alkohol på steder der barn og unge ferdes. 

 At det ikke skjenkes brennevin på kafeer. 

 En reduksjon av antall skjenkebevillinger til enkeltanledninger, samt at det blir foretatt 

skjenkekontroll ved disse er positivt utfra et helse og sosialfaglig perspektiv. 

 Hensynet til barn og unge kommer tydeligere frem i dette forslaget, noe som er 

positivt i ett forebyggende perspektiv. Barn og unge blir tatt på alvor. 

 Viktig å ha alkoholfrie arenaer for både barn og unge som lever i belastede familier, 

samt i et forebyggende perspektiv for resten av befolkningen. 

 

 

 

 

Mvh Rustjenesten . 



     
SØR-VARANGER KOMMUNE 

 
 

 

 

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 
01.07.2012 – 30.06.2016 

 
 
 

Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 
Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 

 
                            Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 
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ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER  

I SØR-VARANGER KOMMUNE 
 
 

Målsetting.   
Den kommunale alkoholbevillingspolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 
2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Alkoholloven har 
som målsetting 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.       
   
Det tas sikte på et nært samarbeid med bevillingshaverne slik at gjeldende regelverk blir 
fulgt. Bevillingshaveren plikter å sette seg inn i lov- og regelverk, og være særlig restriktiv på 
at det holdes orden i og utenfor salgs- og skjenkestedet, og at det ikke selges eller serveres 
til synlig berusede personer, og at aldersgrensene for salg og servering av alkohol følges 
nøye.   
          
Bevillingsperioden. 
Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.07.2012 til 30.06.2016. 
 
Antall bevillinger  
Antall bevillinger i Sør-Varanger kommune settes til 

- skjenkebevillinger: 50 
- salgsbevillinger: 25 

   
Salgsbevillinger. 
Angående kriterier for salgsbevilling, henvises til alkohollovens kap. 3 Salg av alkohol-
holdige drikker. I tillegg settes det krav til vandel og skikkethet.    
         
Salgstiden for øl og rusbrus følger åpningstiden til forretningen, dog ikke utover lovens 
maksimaltid (mandag - fredag kl. 20:00 og lørdag kl. 18:00). Salg av øl på søndager tillates 
ikke. 
     
Omsetning av øl og rusbrus tillates kun fra dagligvareforretninger med rikt vareutvalg og fra 
rene ølutsalg. Øl skal ikke plasseres slik at det har en framtredende plass.  
  
Vinmonopolet. 
A/S Vinmonopolet gis rett til å ha et utsalg for sterkøl, vin og brennevin.   
  
Skjenkebevillinger. 
Angående kriterier for skjenkebevilling, vises det til alkohollovens kap. 4 Kommunale 
skjenkebevillinger. Det settes i tillegg krav til vandel og skikkethet.  Ved søknad om 
skjenkebevilling skal søker beskrive hvordan universell utforming er i varetatt.  
           
Skjenketiden for øl og vin settes søndag – torsdag fra kl. 10:00 – 01:00 påfølgende dag og 
fredag og lørdag fra kl. 10:00 – 02:00 påfølgende dag. 

 
Skjenketiden for brennevin settes søndag – torsdag fra kl. 13:00 – 01:00 påfølgende dag og 
fredag og lørdag fra kl. 13:00 – 02:00 påfølgende dag. 
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I forbindelse med Kirkenesdagene/Barentsfestivalen/Vinterfestival og lignende festivaler 
utvides skjenketiden slik at skjenking av alkohol under festivaldagene (onsdag og torsdag) 
kan skje tilsvarende skjenketid for alkohol fredager og lørdager. 
 
Det samme gjelder onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, 1. påskedag, 30. april, onsdag 
før Kristi Himmelfartsdag, 16. mai, 1. pinsedag og 24. t.o.m. 31. desember. 
 
Innenfor lovens maksimaltider åpnes det for utvidet skjenketid ved særskilte anledninger. Det 
gis dispensasjon for spesielle arrangement, når det gjelder utvida åpningstider til kl. 02:30. 

 
Konsum av utskjenket alkoholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 
utløp.  Åpningstiden kan være inntil kl 01:00/03:00 jfr. forskrift om lukningstider for 
serveringssteder i Sør-Varanger kommune, vedtatt av kommunestyret 08.02.93.  
 
Utendørs skjenking av alkohol kan bare skje etter gitt bevilling og følger innendørs 
skjenketid. 

 
Til skjenkestedene. 
Kommunen anmoder skjenkestedene om å ha dørvakt fra kl. 20:00 til stengetid alle dager i 
uka. Dørvakter og de som skjenker skal gis opplæring på minimum 8 timer. Slik opplæring 
skal på forespørsel fra skjenkekontrollen kunne dokumenteres. Opplæringen er arbeids-
givers ansvar.  
 
Skjenkestedene anmodes om å arrangere alkoholfrie kvelder. 
 
Kommunen henstiller til skjenkestedene om ikke å tillate at gjest får oppbevart alkohol i 
garderoben. 
 
Kommunen vil ved begynnelsen av hver bevillingsperiode arrangere et temamøte med 
bevillingshavere om forvaltningen av den kommunale alkoholpolitikk.  Bevillingshavere vil bli 
innkalt til møte, mens andre interessenter så som politiet, skjenkekontrollen m.fl. vil bli 
invitert. 

 
Ambulerende bevillinger og enkelt anledninger. 
Angående ambulerende skjenkebevilling, henvises til alkohollovens §§ 1-6 og 4-5.  
Skjenketiden for ambulerende bevilling (lukket selskap eks. bryllup, konfirmasjon og 
lignende.) og enkelt anledninger (åpent selskap eks. konserter, teater, festivaler og 
lignende.) skal følge samme skjenketider som  for faste skjenkebevillinger. 
 
Hva som er enkelt anledning avgjøres konkret i den enkelte sak.  Bevillinger for enkelt 
anledning (eks. påskekafe Bugøyfjord) kan gis for maksimalt en periode over 14 dager.  Det 
innhentes uttalelse fra politi og brannvesen.   
 
Vilkår for innvilgelse – enkelt anledning: 

 Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til 

på forhånd definert begivenhet. 

 Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med 

utøvelsen av bevillingen. 

 Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 For enkelt anledninger ved varighet ut over 1 dag, skal styrer for bevillingen ha 

bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 Ut i fra arrangementets art eller målgruppe, kan bevillingsmyndigheten stille krav om 

bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for arrangementer 

som ikke har varighet ut over 1 dag. 
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 Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og 

brannvesen. 

 Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes 

godkjente ordensvakter. 

 Det må påses at medbrakt alkoholholdig drikk ikke nytes på stedet. 

 Internkontroll ihht. Alkoholloven, jf. alkohollovens forskrift kapittel 8, herunder: 

o Redegjørelse ift. opplæring  av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper, øvrige 

ansatte, samt  eventuelt frivillig personell, ihht. Alkohollovens bestemmelser 

o Redegjørelse av vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. ro, orden, 

trafikk og brann. 

   
Gebyr 
Bevillingsgebyr betales på grunnlag av omsetning. Alle bevillingshavere skal bekrefte 
virksomhetens oppgave over forrige års omsetning av alkoholholdige drikkevarer, oppgitt i 
antall liter, sammen med forventet omsetning for inneværende år. 
 
Ambulerende skjenkebevilling og enkelt anledning er fastsatt til et bestemt beløp pr. gang. 
Kunnskapsprøver betales med et gebyr pr. avlagt prøve. 
 
Størrelsen på gebyrer følger Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og Sør-
Varangers eget regulativ for kommunale gebyr. Alle gebyrene skal forhåndsbetales til Sør-
Varanger kommune. 
 
Bevillingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling settes til kr 310,- pr gang.  
 
Bevillingsgebyr for enkelt anledninger for lag/foreninger settes til minimum kr 1500,- pr. år. 
Gebyret innkreves og betales i sin helhet ved første arrangement. Ved årets utløp skal 
bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, jfr. Alkoholforskriften 
§ 6-3. 
 
Bevillingsgebyr for enkelt anledninger for øvrige aktører settes til minimum kr 4400,- pr. år, 
og med årlig avregning for faktisk omsetning/etteroppgjør. Gebyret innkreves og betales i sin 
helhet ved første arrangement. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over 
faktisk omsatt mengde alkohol, jfr. Alkoholforskriften § 6-3. 
 
For kunnskapsprøve etter alkohollovens § 1-7c betales et gebyr kr 400,- pr. prøve.  Beløpet 
skal være betalt før prøven kan avlegges.  Det utstedes bevis for bestått prøve. 
 
Brannvern. 
Av brannforebyggende årsaker settes det følgende vilkår for skjenkebevillinger: 
 
Maksimalt tillatt persontall må fastsettes i samsvar med beregningsreglene i ”Forskrift om 
brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli 1990 kap. 4” og godkjennes av brannsjefen.  
Oppslag om godkjent persontall skal slås opp på et lett synlig sted for gjestene. 

 
For at eier skal kunne dokumentere brannsikkerheten for personer, skal han/hun til enhver 
tid vite hvor mange personer som befinner seg i lokalet.  Rutiner for opptelling må kunne 
dokumenteres. 

 
Ved kontroll vil brannsjefen forbeholde seg retten til endring av godkjent persontall dersom 
forholdene skulle tilsi det. 
 

 
Øvrige bestemmelser 
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I medhold av alkohollovens § 1-7c skal hvert salgs- og skjenkested ha en styrer og  
stedfortreder.  Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig 
bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse. 
 
Før bevillingsdokument blir utferdiget stilles det følgende vilkår: 

- dokumentasjon på at driverselskapet er gyldig stiftet 
- dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter 

alkohollovens § 1-7c 3. ledd. 
        

 

Salgs- og skjenkekontroll 

Formannskapet er kommunens kontrollutvalg etter alkohollovens § 1-9. 

 

Kontroll av salgs- og skjenkesteder foretas av engasjerte kontrollører, og kontrollen skal alltid 
foretas av to kontrollører samtidig.  

 

Kontrollene foregår anonymt. Kontrollør har plikt til å legitimere seg etter endt kontroll. 

 

Salgs- og skjenkestedene kontrolleres minimum 3 ganger pr. år. I tillegg kommer bestilte 
ekstrakontroller ved eks. mistanke/melding om mulig brudd på alkohollovens bestemmelser. 

 

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene (salg og 
skjenking til mindreårige og mindreåriges delaktighet i salg og skjenking) og overskjenking. 

 

Politiet rapporterer også om eventuelle brudd på alkoholloven som de måtte observere. 

 

 

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkohollovens § 1-8. 

Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre lover og forskrifter som gjør en 
bevillingshaver uskikket til å ha ansvar for salg/skjenking av alkohol, kan medføre inndragning av 
salgs-/skjenkebevilling. Videre kan bevilling inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det 
siste året. 

 
Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra  
skjenkekontrollører. 
 
Alle overtredelser følger bevillingsperioden (01.07.2012 – 30.06.2016). 
 
Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling skal følges. 
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Ved eventuelle gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevillingen, skal 
oversikt over gitte advarsler følge saksdokumentene. 
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Utgangspunkt for straffereaksjoner innenfor bevillingsperioden: 
(jfr. kommunestyrets vedtak 040/08 i møte 17.06.2008) 
 
SPESIELT ALVORLIGE OVERTREDELSER: 

 Salg eller skjenking til mindreårige, og mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking 

 Overskjenking/hamstring av alkohol 

 Salg og skjenking utenom fastsatte tidspunkt 

 Omsetning av narkotika eller smuglervarer 
 

Overtredelse Straffereaksjon Avgjørelsesmyndighet 

1. gangs 
overtredelse  
 

Inndragning av bevilling i 4 
uker 

Formannskapet. Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

2. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 8 
uker 

Formannskapet. Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

3. gangs 
overtredelse 

Inndragning for resten av 
bevillingsperioden. 

Kommunestyret 

 
ALVORLIGE OVERTREDELSER: 
 

 Manglende betaling av, eller innberetning av grunnlag for bevillingsavgift: 

 Manglende ro og orden i og utenfor salgs-/skjenkestedet: 

 Salg og skjenking i samme lokale og omsetning i andre lokaler enn bevillingen gjelder 
for: 

 

Overtredelse Straffereaksjon Avgjørelsesmyndighet 

1. gangs 
overtredelse:  
 

Skriftlig advarsel  Rådmannen eller den han/hun 
bemyndiger 

2. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 4 
uker 

Formannskapet. Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

3. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 8 
uker 

Formannskapet.  Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

4. gangs 
overtredelse 

Inndragning for resten av 
bevillingsperioden. 

Kommunestyret 

 
 
Spesielt for bevillingsavgift: 

Overtredelse Straffereaksjon Avgjørelsesmyndighet 

Manglende 
innberetning 

Inndragning inntil fullstendig 
innberetning er mottatt. 

Rådmannen eller den han/hun 
bemyndiger 

1. gangs manglende 
betaling 

Inndragning inntil betaling er 
mottatt. 

Rådmannen eller den han/hun 
bemyndiger 

2. gangs manglende 
betaling 

Inndragning for resten av 
bevillingsperioden. 

Kommunestyret 

 
 
 
 
 
 
 
MINDRE ALVORLIGE OVERTREDELSER:  
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 Brudd på alkoholreklameforbudet (alle skriftlige media) eller utdeling av alkohol i 
reklameøyemed 

 Andre brudd på lover, forskrifter og pålegg 
Eksempler: Salg av alkoholholdig vare med rabatt, brudd på opplysningsplikt, brudd 
på plikt til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og alkoholsvake drikker, manglende 
tilsyn med at gjester nyter medbragt alkohol, ikke tilfredsstillende IK-systemer. 

 
 

Overtredelse Straffereaksjon Avgjørelsesmyndighet 

1. gangs 
overtredelse:  
 

Skriftlig advarsel  Rådmannen eller den han/hun 
bemyndiger 

2. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 2 
uker 

Formannskapet. Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

3. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 4 
uker 

Formannskapet.  Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

4. gangs 
overtredelse 

Inndragning av bevilling i 8 
uker 

Formannskapet. Rådmannen treffer 
midlertidig vedtak. 

5. gangs 
overtredelse 

Inndragning for resten av 
bevillingsperioden. 

Kommunestyret. 

 
 
Ved særlige grove brudd på bestemmelsene, kan rådmannen treffe midlertidig vedtak, og 
med øyeblikkelig virkning inndra bevillingen fram til saken er behandlet av rette myndighet. 
Inndragning kan, i slike tilfeller skje uten at det er gitt skriftlig advarsel, jfr. forvaltningslovens 
§16, 3. avsnitt. Rådmannens vedtak kan med oppsettende virkning påklages til 
formannskapet. Formannskapets vedtak kan påklages til kommunestyret. Formannskapet 
kan bestemme at inndragning skal skje for lengre tid enn ovennevnte skala og bestemmer  
tidspunktet for inndragningen. 
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Forord 
 
 
Kommunen er gjennom Lov om omsetning av alkoholholdige drikk m.v (alkoholloven) pålagt å 
ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Den alkoholpolitiske handlingsplanen skal angi de mål og 
delmål som kommunen legger til grunn for sin lokale alkoholpolitikk, samt de virkemidlene 
som skal benyttes for å nå målene. I Sør-Varanger kommune er alkoholpolitisk handlingsplan 
benevnt som alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
Heftet «Alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune « er utarbeidet med 
utgangspunkt i alkoholloven, alkoholforskriften og kommunens rusmiddelpolitiske 
handlingsplan. Dokumentet gir en sammenfattet oversikt over sentralt regelverk og lokale 
alkoholpolitiske føringer for bevillingsperioden 2016-2020. I tillegg til å gi informasjon og 
veiledning til bevillingshavere, skal dokumentet være retningsgivende for administrasjonen 
ved forberedelse av saker til politisk behandling, og for beslutningsmyndigheten ved 
avgjørelser i bevillingsaker. 

 
Kapittel 1-2 inneholder informasjon om kommunens alkoholpolitiske målsetninger, sentralt 
regelverk og generelle bestemmelser for alle bevillingshavere. Kapittel 3-4 angir lokale 
alkoholpolitiske retningslinjer for henholdsvis salgs- og skjenkebevillinger i Sør-Varanger 
kommune for bevillingsperioden 2016-2020. Kapittel 5 redegjør for kommunens 
kontrollrutiner samt straffereaksjoner ved brudd på alkoholloven. 

 
De alkoholpolitiske retningslinjene skal revideres hvert fjerde år av kommunestyret, i 
forbindelse med ny bevillingsperiode. Ved vesentlige endringer i alkoholloven og/eller 
sentrale bestemmelser/forskrifter i medhold av loven kan det bli nødvendig å vurdere 
endringer i løpet av perioden. 
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Kapittel 1. Målsetning 
 

1.1 Målsetning 
 
Alkohollovens formål § 1-1 er å i størst mulig utstrekning begrense de samfunnsmessige og 
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å 
begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. 

 
Sør-Varanger kommunes overordnede målsetning med den lokale alkoholpolitikken er satt 
med utgangspunkt i alkohollovens formålsparagraf. Kommunen skal gjennom 
bevillingspolitikken ha som mål å begrense i størst mulig omfang de individuelle og 
samfunnsmessige skadevirkningene alkoholbruk kan innebære. Viktige delmål er å begrense 
tilgjengeligheten av alkohol for barn og unge, samt bevare alkoholfrie arenaer i kommunen 
for befolkningen forøvrig. 

 

Det er videre en målsetning å føre en bevillingspolitikk som fremmer gode rammevilkår, 
likebehandling og forutsigbarhet for det lokale næringslivet. 

 
 
 

1.2 Alkoholpolitiske avveininger 
Alkoholpolitikken forvaltes i et skjæringspunkt mellom til dels motstridende hensyn. Bruk av 
alkohol påfører samfunnet og enkeltmennesker store lidelser. Samtidig er alkohol en lovlig 
vare, som er sosialt akseptert i mange sammenhenger. Det er i tillegg arbeidsplasser og 
inntekter knyttet til omsetning av alkohol. 

 
Sør-Varanger kommune skal føre en bevillingspolitikk som balanserer slike motstridende 
hensyn på en ansvarlig måte. Kommunen skal gjennom bevillingspolitikken tilrettelegge for en 
forretningsmessig sunn og seriøs næring, som kan tilby kommunens innbyggere og 
tilreisende et godt og variert utvalg av serveringssteder og uteplasser. Selv om kommunen vil 
etterstrebe å føre en alkoholpolitikk som også er forenelig med næringspolitiske hensyn, skal 
slike hensyn ikke prioriteres på bekostning av tungtveiende folkehelsehensyn. Alkoholloven er 
en helselov, og alkoholpolitikk først og fremst helse- og sosialpolitikk. Kommunen må som 
bevillingsmyndighet være villig til å gjennomføre restriksjoner i bevillingspolitikken, selv når 
næringspolitiske hensyn taler i mot. 

 
For å unngå at restriksjoner blir utøvd på en vilkårlig måte, skal det legges vekt på å utforme 
tydelige alkoholpolitiske retningslinjer, som sikrer forutsigbarhet og likebehandling for 
bevillingshavere i kommunen. 

 
 

1.3 Kommunens forpliktelser som bevillingsmyndighet 
Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkohollovens bestemmelser, sentralt 
regelverk og egne alkoholpolitiske bestemmelser på en mest mulig korrekt og forutsigbar 
måte. 

 
Det tas sikte på et nært samarbeid med bevillingshaverne slik at gjeldende retningslinjer og 
regelverk blir fulgt. 
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Ved begynnelsen av hver bevillingsperiode skal kommunen arrangere et temamøte med 
bevillingshavere om forvaltningen av den kommunale alkoholpolitikken. Bevillingshavere vil 
bli innkalt til møte, mens andre interessenter så som politiet, skjenkekontrollen m.fl. vil 
bli invitert. 



6  

Kapittel 2. Sentralt regelverk og generelle bestemmelser 
 

2.1 Definisjoner 
 

Alkoholholdig drikk 
 

Alkoholholdig drikk brukes som fellesbetegnelse på drikke som inneholder mer 
enn 2,5 volumprosent alkohol. Aldersgrensebestemmelsene som reguleres av alkohollovens 
§ 1-5 får imidlertid også anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

 
 

• 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 

• 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 

 
 
 
Salg og skjenking 

 

Salg er definert som overdragelse av alkohol til forbruker for drikking utenfor stedet, jf. 
Alkoholloven § 1-4 

Skjenking er definert som 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, jf. Alkoholloven § 1-4 

 
 

2.2 Når kreves bevilling 
 
All salg og skjenking av alkoholholdig drikk mot vederlag krever bevilling. 

 
Servering av alkohol uten vederlag krever normalt ikke bevilling. Det finnes imidlertid unntak. 
Det er i henhold til alkoholforskriften § 8-9 bevillingsplikt for vederlagsfri skjenking av 
alkoholholdig drikk på følgende steder: 

 
• I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet 
• lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten 
• forsamlingslokaler og andre felleslokaler 
• steder der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted 
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• gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass 
• allment tilgjengelige transportmiddel 

 
Dersom det skal konsumeres alkohol på en av de overnevnte plassene er hovedregelen at 
det må søkes om skjenkebevilling. Det gjøres unntak i følgende tilfeller: 

 
• Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale når en 

privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, for 
eksempel bryllup, fødselsdag eller liknende. Det er da en betingelse at 
alkoholserveringen foregår vederlagsfritt og at utleier av lokalet ikke står for andre 
deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. 

• Vederlagsfri alkoholservering kan foregå uten bevilling når eier eller leier (på fast 
basis) av allment tilgjengelige lokaler og forsamlingslokaler disponerer lokalene til 
eget bruk til sluttet selskap. 

• Vederlagsfri alkoholservering kan foregå uten bevilling når den som driver eller er 
ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk i sluttet selskap. 

 
 
 

2.3 Bevillingstyper 
 
Ordinær bevilling (alkoholloven §1-6) 
Gis for perioder inntil fire år.  Kan gis som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet 
selskap. Det kan også gis bevilling for en bestemt del av året. 

 
Bevilling for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven §1-6) 
Det kan gis bevilling for en enkelt anledning. Bevillingen må knyttes til et konkret og 
tidsavgrenset arrangement som bevillingssøkeren arrangerer. Gis typisk i forbindelse med 
festivaler, konserter, kundekvelder m.m. 

 
Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning (alkoholforskriften § 4.2.6) 
Ordinær skjenkebevilling kan for en enkelt anledning utvides til også å gjelde utenfor 
skjenkestedet eller i andre lokaler. Det kan også for en enkelt anledning gis utvidelse med 
hensyn til alkoholgruppe og skjenketid. 

 
Ambulerende skjenkebevilling (alkoholloven §4-5) 
Gis for enkelt anledning til sluttet selskap, for eksempel i forbindelse med bryllup, 
konfirmasjon, jubileumsfest o.l. 

 
 
 
 

2.3.1 Alminnelig bevilling og bevilling for sluttet selskap 
En alminnelig bevilling gir adgang til å skjenke til alle gjester som oppfyller lovens krav om 
aldersgrenser mv. 

 
Bevillingen kan innskrenkes til bare å gjelde deltakere i sluttet selskap. Med sluttet selskap 
menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer 
som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, 
jubileum eller lignende. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående, og 



8  

deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er 
ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter, 
eller at det skjenkes til et begrenset antall gjester. 

 
 

2.4 Bevillingsmyndighet 
 

2.4.1 Kommunestyret 
• Vedtar alkoholpolitiske retningslinjer 
• Foretar hovedtildelingen av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse med ny 

bevillingsperiode hvert 4. år. 
• Avgjør saker om inndragning av bevilling 
 • Fatter vedtak om tildeling av prikker i forbindelse med brudd på bestemmelsene i 

alkoholloven med forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer 
• Avgjør prinsipielle søknader. 

 
 

2.4.2 Utvalg for levekår 
• Avgjør søknader om ordinær salgs- og skjenkebevillinger som innkommer i løpet av 

bevillingsperioden (ikke hovedtildeling). 
 

2.4.3. Rådmannen 
Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger 

 
• Avgjør søknad om endring av styrer og stedfortreder. 
• Avgjør søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning 
• Avgjør søknad om ambulerende bevilling 
• Avgjør søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning (skjenketid, 

skjenkelokale, alkoholgruppe) 
 • Sender forhåndsvarsel om tildeling av prikker i forbindelse med brudd på 

bestemmelsene i alkoholloven med forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer 
• Fastsetter og innkrever bevillingsgebyr 
• Foretar praktisk administrasjon rundt salgs- og skjenkekontroll. 

 
 
 

2.5 Antall bevillinger 
 
 
Tak for antall bevillinger i Sør-Varanger kommune settes som følger: 

 

Ordinære salgsbevillinger: 15 
 

Ordinære skjenkebevillinger: 35 
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2.6 Bevillingsperioden 
 
 
Lengden på bevillingsperioden fastsettes med utgangspunkt i alkoholloven § 1-6. 

Bevillingsperioden settes til fire år og varer fra 01.10.2016 til 30.09.2020. 

2.6.1 Om kommunens adgang til å forlenge bevillinger 
I forbindelse med bevillingsperiodens utløp hvert 4. år, må innehavere av salgs- og 
skjenkebevillinger som hovedregel levere ny bevillingssøknad dersom de ønsker fornyelse 
av sin bevilling. I henhold til alkoholloven § 1-6 tredje ledd kan kommunen, som et unntak fra 
denne hovedregelen, beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men at alle eller 
enkelte bevillinger skal videreføres i fire nye år uten ny søknadsbehandling. En forutsetning 
for å kunne videreføre bevillinger på denne måten er at kommunen har gjennomgått den 
kommunale alkoholpolitikken etter kommunevalget. Kommunen fastsetter selv retningslinjer 
for hvilke bevillinger som eventuelt skal videreføres. I forbindelse med videreføring av 
bevillinger kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillingshavere i samme 
utstrekning som ved behandling av ny bevillingssøknad. 

 
 

2.6.2 Sør-Varanger kommunes retningslinjer for fornyelse av bevillinger for 
bevillingsperioden 2016-2020. 

 
 
Det er i forbindelse med gjennomgang av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer besluttet 
at salgs-  og skjenkebevillinger som  er gitt  i løpet  av bevillingsperioden 2012-2016 kan 
videreføres frem til 30.09.2020 uten ny søknadsbehandling, dersom følgende kriterier er 
oppfylt: 

 
• Det kan ikke være foretatt inndragning eller sendt varsel om inndragning i løpet av 

den siste bevillingsperioden. Det kan heller ikke være tildelt mer enn 8 prikker i 
løpet av perioden. 

 
• Salgs/skjenkestedet må tilfredsstille de kriteriene som er satt for driftskonsept i 

retningslinjenes punkt 3.1 og 4.1. 
 
Bevillingshavere som ikke oppfyller overnevnte kriterier, eller som ønsker fornyelse av 
bevilling med endrede vilkår, for eksempel endring i salgs- eller skjenkestedets driftskonsept, 
areal, eiersammensetning eller lignende, må søke om fornyelse bevilling på ordinær måte for 
perioden 2016-2020. 
Dersom det er forhold ved skjenke-/salgsstedet som fremkommer som uklare for kommunen, 
for eksempel med hensyn til eierforhold, driftskonsept eller lignende, vil det heller ikke gis 
forlengelse, men det vil kreves søknad om fornyelse. 

 
Søknadsfrist for fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger settes til 20. juni 2016. 

 
Bevillingshavere som får videreført bevillingen til 30.09.2020 uten søknadsbehandling, og 
som derfor ikke behøver søke fornyelse, vil bli underrettet om dette innen 1. juni 2016. 
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2.7 Søknadsbehandling 
 
 
2.7.1 Kommunens saksbehandlingstider 
 
Søknader som innkommer inn i løpet av bevillingsperioden har følgende saksbehandlingstid: 

 
• Ordinær bevilling: 16 uker. 
• Bevilling for enkelt anledning: 5 uker 
• Utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning: 2 uker 
• Ambulerende bevilling: 2 uker 

 
Saksbehandlingstiden gjelder fra det tidspunktet kommunen har mottatt fullstendig og korrekt 
utfylt søknad med vedlegg. 

 
 
 

2.7.2 Høringsinstanser 
Søknader om salgs- og skjenkebevilling sendes på høring for uttalelse. De lovpålagte 
høringsinstansene, er politi, sosialtjeneste og militær øvingsgarnison. Det innhentes i tillegg 
uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene, plan- og utviklingsavdelingen og brannsjefen. 

 
Ved søknad om ambulerende bevilling eller utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt 
anledning innhentes kun uttalelse fra politi og brannvesen. 

 

Ved søknad om endring av styrer/stedfortreder innhentes kun uttalelse fra politi. 
 
 
 

2.7.3 Vandelsvurdering 
På bakgrunn av de innkommende høringsuttalelsene vurderer kommunen om vandelskravet 
er oppfylt. I henhold til alkoholloven § 1-7b må bevillingshaver og personer med vesentlig 
innflytelse på virksomheten ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt 
skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

Det gjøres oppmerksom på at bevilling ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og 
avgiftsmyndighetene er gjort opp, eller at det er inngått avtale om en nedbetalingsplan. I 
sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. 

 

Det understrekes at bevillingshaver til enhver tid skal oppfylle vilkårene for å inneha en 
bevilling. Kommunen kan derfor når som helst i løpet av bevillingsperioden foreta ny 
vandelsvurdering. Det innhentes oppdaterte opplysninger om vandel minimum en gang 
annet hvert år. 

 
 

2.7.4 Om kommunens skjønnsutøvelse 
Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. Når 
disse vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om bevilling 
skal tildeles. Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. 
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Ved vurderingen av om bevilling for salg eller skjenking bør gis, kan kommunen blant annet 
legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for 
øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker er egnet til å ha bevilling. Alle hensyn 
som fremmer alkohollovens formål er relevante ved skjønnsvurderingen. Det kan også til en 
viss grad legges vekt på andre hensyn enn de som direkte fremmer lovens formål. 

 
 
 

2.7.5Om kommunens adgang til å sette vilkår 
Alkoholloven § 4-3 gir kommunen adgang til å sette vilkår for bevillinger i samsvar med 
alminnelige forvaltningsmessige regler. Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er 
begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. 

 
 

2.8 Generelle krav til bevillingshavere 
 

2.8.1 Krav om styrer og stedfortreder 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Bare personer som har det 
daglige ansvaret for skjenking/salg av alkohol kan oppnevnes som styrer. Styreren skal 
sørge for at virksomheten er organisert på en slik måte at salg/skjenking av alkoholholdig 
drikk skjer i henhold til regelverket. Styrer har ansvaret for at de ansatte har nødvendig 
kunnskap om regelverket. Stedfortreder trer inn i styrerens fravær. 

 
Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til 
salgs- og skjenkestedets størrelse. 

 
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 
Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og 
stedfortreder blir imidlertid ikke vandelsvurdert i forhold til skatte- avgifts og 
regnskapslovgivningen. 

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

 
 
 

2.8.2 Krav til internkontroll 
I henhold til alkoholforskriften kapittel 8 skal alle salgs- og skjenkesteder ha et 
internkontrollsystem. 

 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold  
og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og 
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den 
form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig 
for kontrollmyndigheten. 

https://helsedirektoratet.no/Sider/Kunnskapspr%c3%b8ve-i-alkoholloven.aspx
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Den skriftlige internkontrollen bør som et minimum inneholde: 
 

 • En oversikt over hvem som er styrer og stedfortreder for bevillingen, samt 
kontaktinformasjon for disse. 

 • En oversikt over aktuelle bestemmelser i alkohollov med forskrift 
 • Risikokartlegging som er tilpasset den aktuelle virksomheten, samt en beskrivelse av 

forebyggende tiltak. 
 • Rutiner for opplæring av ansatte. 
 • Kvittering på ansattes opplæring 
 • Rutiner for avvikshåndtering 
 • Kopi av bevillingsvedtak, samt dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i 

alkoholloven for styrer og stedfortreder. 
 

Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til utarbeiding av internkontroll, samt en mal for 
internkontroll for henholdsvis salgs- og skjenkesteder. Malen kan være til hjelp når 
internkontrollsystemet skal lages, og kommunen anbefaler at den benyttes. Guide og mal 
finnes på helsedirektoratets hjemmesider:  
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven. 

 
 
 

2.8.3 Bevillingsgebyr 
I henhold til alkoholforskriften kapittel 6 skal alle innehavere av salgs- eller skjenkebevillinger 
betale et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av omsetning. Bevillingshavere må sende inn 
oppgave som viser forrige års omsetning av alkoholholdige drikkevarer, oppgitt i antall liter, 
sammen med forventet omsetning for inneværende år.  Størrelsen på gebyrer følger Forskrift 
om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og Sør-Varangers eget regulativ for kommunale 
gebyr. 

 
 
Gebyrsatser for 2016 

 

Bevillingsgebyr for salgsbevillinger er satt til minimum 1540,- kroner per år.  

Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger er satt til minimum 4800,- kroner per år 

Bevillingsgebyr for enkelt anledninger for lag/foreninger settes til minimum kr 1540,- pr. år. 
Gebyret innkreves og betales i sin helhet ved første arrangement. Ved årets utløp skal 
bevillingshaver sende inn omsetningsoppgave som viser faktisk omsatt mengde alkohol, jfr. 
Alkoholforskriften § 6-3. 

 
Bevillingsgebyr for enkelt anledninger for øvrige aktører settes til minimum kr 4800,- pr. år, 
og med årlig avregning for faktisk omsetning/etteroppgjør. Gebyret innkreves og betales i sin 
helhet ved første arrangement. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn 
omsetningsoppgave som viser faktisk omsatt mengde alkohol, jfr. Alkoholforskriften § 6-3. 

 
Bevillingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling settes til kr 340,- pr gang. 

 
For kunnskapsprøve etter alkohollovens § 1-7c betales et gebyr kr 400,- pr. prøve. Beløpet 
skal være betalt før prøven kan avlegges. Det utstedes ett bevis per bestått prøve. 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven
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Kapittel 3. Retningslinjer for salgsbevillinger i Sør-Varanger 
kommune 

3.1 Kriterier for driftskonsept 
Bevilling for salg av alkohol gis kun til dagligvareforretninger med rikt vareutvalg, samt fra 
rene ølutsalg. 

 
Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare 
foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling. 

 

3.2 Salgstider 
Salgstiden for øl og rusbrus for dagligvareforretninger følger åpningstiden til forretningen, 
dog ikke utover lovens maksimaltid (mandag - fredag kl. 20:00 og lørdag kl. 18:00). Salg av 
øl på søndager, helligdager, 1. og 17. mai tillates ikke. 

 
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og 
helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften. 

 
 
 
 

3.3 Vilkår knyttet til salgsbevillinger 
Følgende vilkår gjelder for salgsbevillinger i Sør-Varanger kommune: 

 

 • Det skal være tydelige oppslag som viser salgstider for alkohol. Det er tidspunkt for 
passering i kassa som er avgjørende for om salgstiden er utløpt. 

 • Ved betalingskasse skal det være tydelig merket alle kunder under 25 år skal vise 
legitimasjon uoppfordret ved kjøp av alkohol. 

 • Salgsstedets ansatte skal ikke bruke eller være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 
 • Salg av alkohol skal kun foretas av ansatte over 18 år. 
• Alle virksomheter med salgsbevilling er pålagt å gi egne ansatte opplæring i 

salg av alkohol. Det skal kunne dokumenteres at slik opplæring har funnet sted 
• På butikker skal alkoholholdig drikk ikke plasseres slik at det har en framtredende 

plass i lokalene. 
 • Det skal skilles tydelig mellom alkoholholdige og alkoholfrie varer. 
 • Internkontrollsystemet skal være oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte og for 

kontrollmyndigheten. Internkontrollsystemet må oppfylle de kriteriene som er 
beskrevet punkt 2.8 i dette heftet. 

 
 

3.4 Til salgsstedene: 
For å unngå salg til mindreårige bes salgsstedene om å legge særlig vekt på gode rutiner 
rundt legitimasjonskontroll. 

 
Det vises for øvrig til alkohollovens kapittel 3:Salg av alkoholholdige drikkevarer. 
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16  

Kapittel 4. Retningslinjer for skjenkebevillinger i Sør- 
Varanger kommune 

 
Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2, 3 eller alle grupper. 
Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge serveringsbevilling. 

 
I henhold til alkoholloven § 3-1 gis skjenkebevilling til et bestemt lokale og en bestemt type 
virksomhet.  Med et bestemt lokale menes det at arealet hvor skjenkingen skal foregå må 
være klart avgrenset og fremstå som ett skjenkested. Endring av lokaler kan medføre krav 
om ny søknad. Endringer i driftskonsept krever ny søknad. 

 
 
 

4.1 Kriterier for driftskonsept 
 
Ordinær skjenkebevilling kan tildeles følgende driftskonsepter: Hoteller, moteller, 
pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler, kafeer, nattklubber, puber, barer og 
diskoteker. Det gis også skjenkebevilling til turiststeder med faste utendørs lokaliteter. 

 
• Hoteller, moteller, pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler og turistlokaliteter kan 

gis skjenkebevilling for 
 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 
• Alkoholholdig drikk gruppe 2 
• Alkoholholdig drikk gruppe 3 

 
• Kafeer/kafeteriaer kan gis skjenkebevilling for 

 
 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 
• Alkoholholdig drikk gruppe 2 

 
• Nattklubber, puber/ barer og diskoteker kan gis skjenkebevilling for 

 
 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 
• Alkoholholdig drikk gruppe 2 
• Alkoholholdig drikk gruppe 3 

 
 
 

4.1.1 Nærmere om kommunens vurdering av driftskonsept 
• For at ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som krav at 

servering/skjenking er stedets primære formål. 
• Ordinær skjenkebevilling innvilges ikke for lokaler hvor det foregår annen type 

forretningsvirksomhet. 
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• Det gis ikke ordinær skjenkebevilling til serveringssteder som er plassert i 
kjøpesentre. Det kan gjøres unntak dersom serveringsstedet benytter egen inngang 
som er separat fra senterets, og når serveringsstedet er helt lukket fra resten av 
senterlokalet. 

• I henhold til rusmiddelpolitikk handlingsplan for Sør-Varanger kommune gis det av 
hensyn til barn og unge ikke ordinær skjenkebevilling til idrettsarenaer, helsestudio 
eller aktivitetsfritidssenter for barn og unge. Det gis heller ikke bevilling til gatekjøkken 
eller storkiosker/kiosker. 

• Det gis ikke skjenkebevilling til steder som markedsfører seg mot barn og unge. 
 
 
 

4.1.2 Nærmere om kommunens vurdering av lokalisering 
Ved vurdering av bevillingssøknad legges det vekt på lokalenes beliggenhet, egnethet og 
tilgjengelighet, deriblant universell utforming. Kommunen ønsker at serveringssteder og 
utesteder i Sør-Varanger skal være utformet på en måte som ikke virker diskriminerende 
eller ekskluderende. Lokalene må være godkjent av plan og utviklingsavdelingen. 

 
Det kan ved vurderingen av lokalisering tas hensyn til lokalmiljøet, ro og ordensmessige 
forhold, samt trafikale forhold. Det gis ikke ordinær skjenkebevilling til steder som ligger i 
umiddelbar nærhet til skoler og barnehager, eller i boligområder. 

 

4.2 Skjenketider 
Skjenketiden for øl og vin settes søndag – torsdag fra kl. 10:00 – 01:00 påfølgende dag og 
fredag og lørdag fra kl. 10:00 – 02:00 påfølgende dag. 

 
Skjenketiden for brennevin settes søndag – torsdag fra kl. 13:00 – 01:00 påfølgende dag og 
fredag og lørdag fra kl. 13:00 – 02:00 påfølgende dag. 

 
I forbindelse med Kirkenesdagene/Barentsfestival og lignende festivaler utvides 
skjenketiden slik at skjenking av alkohol under festivaldagene (onsdag og torsdag) kan 
skje tilsvarende skjenketid for alkohol fredager og lørdager. 

 
Det samme gjelder onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, 1. påskedag, 30. april, onsdag 
før Kristi Himmelfartsdag, 16. mai, 1. pinsedag og 24. t.o.m. 31. desember. 

 
Innenfor lovens maksimaltider åpnes det for utvidet skjenketid ved særskilte anledninger. Det 
gis dispensasjon for spesielle arrangement, når det gjelder utvidede skjenketider til kl. 02:30. 

 
Konsum av skjenket alkoholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 
utløp. Åpningstiden kan være inntil kl 01:00/03:00 jf. forskrift om lukningstider for 
serveringssteder i Sør-Varanger kommune, vedtatt av kommunestyret 08.02.93. 

 
Utendørs skjenking av alkohol kan bare skje etter gitt bevilling og følger innendørs skjenketid. 

 
 
 

4.3 Vilkår knyttet til skjenkebevillinger 
Følgende vilkår gjelder for skjenkebevillinger i Sør-Varanger kommune: 

 

• Det må foreligge serveringsbevilling og godkjent brukstillatelse for lokalene. 
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• Serverings- og vaktpersonell ikke kan være påvirket av eller konsumere 
rusmidler på jobb. 
 

• For utesteder stilles det vilkår om bruk av godkjente ordensvakter og 
dørvakter. Politiet foretar godkjenningen. Det må benyttes dørvakt fra klokken 
23.00 til stengetid natt til lørdag og søndag, samt under arrangementer hvor 
det forventes stor pågang med gjester. 

 
• Eventuell uteservering må være inngjerdet. 

 
• Mindreårige bør ikke gis tilgang til lokaler med skjenkebevilling etter klokken 22.00, 

med mindre de ledsages av foresatte. 
 

 
• Dørvakter og de som skjenker skal gis opplæring på minimum 8 timer. Slik 

opplæring skal kunne dokumenteres, og skal inngå i internkontrollpermen. 
Opplæringen er arbeidsgivers ansvar. 
 

• Styrer og stedfortreder for skjenkesteder må ha gjennomført og bestått e- 
læringskurs i ansvarlig vertskap. Kurset er tilgjengelig på helsedirektoratets 
hjemmesider https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/. Det anbefales at 
også øvrige ansatte gjennomfører e-læringskurset. 

 
• Skjenkestedets gjester kan ikke ha medbragt alkohol med inn på skjenkestedet, 

eller oppbevare alkohol i garderoben. 
 

• Internkontrollsystemet skal være oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte og for 
kontrollmyndigheten. Internkontrollsystemet skal oppfylle de kriteriene som er 
beskrevet i punkt 2.8.2 i dette heftet. 

 
 

Særlig om vilkår knyttet til brannvern 
 

• Maksimalt tillatt persontall må fastsettes i samsvar med beregningsreglene i 
”Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli 1990 kap. 4”, og 
godkjennes av brannsjefen. 
 

• Oppslag om godkjent persontall skal slås opp på et lett synlig sted for gjestene. 
 

 
• For at eier skal kunne dokumentere brannsikkerheten for personer, skal han/hun 

til enhver tid vite hvor mange personer som befinner seg i lokalet. Rutiner for 
opptelling må kunne dokumenteres. 
 

• Ved kontroll vil brannsjefen forbeholde seg retten til endring av godkjent 
persontall dersom forholdene skulle tilsi det. 

 
 
 

https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/
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4.4 Til skjenkestedene 
Kommunen anmoder alle skjenkesteder om å benytte dørvakt fra kl. 21:00 til stengetid alle 
dager i uka. 

 
Skjenkestedene anmodes om å arrangere alkoholfrie kvelder. 

 
Skjenkestedene bes om å være særlig restriktive på at det holdes orden i og utenfor salgs- 
og skjenkestedet, at det ikke selges eller serveres til synlig berusede personer, samt at 
aldersgrensene for salg og servering av alkohol følges nøye. 

 
Det vises for øvrig til alkohollovens kap. 4 Kommunale skjenkebevillinger. 
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4.5 Skjenkebevilling for en enkelt anledning og ambulerende bevilling 
 
I forbindelse med enkeltarrangementer kan det gis ambulerende skjenkebevilling i.h.t 
alkoholloven § 4-5 og bevilling for en enkelt bestemt anledning i.h.t alkoholloven § 1-6. 
Skjenketiden for ambulerende bevilling (lukket selskap f. eks. bryllup, konfirmasjon og 
lignende.) og bevilling for enkelt anledning (åpent selskap f.eks. konserter, teater, festivaler 
og lignende) følger samme skjenketider som for faste skjenkebevillinger. 

 
Hva som kvalifiserer for en enkelt anledning/ambulerende bevilling avgjøres konkret i den 
enkelte sak. 

 
Bevilling for en enkelt anledning kan gis for enkeltarrangementer som strekker seg over 
perioder på inntil 14 dager. Det gis maksimalt 20 slike bevillinger per bevillingshaver per år. 

 
 
 

4.5.1 Vilkår for innvilgelse av skjenkebevilling for enkeltarrangementer 
 

• Skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte 
opp til en på forhånd definert, tidsavgrenset begivenhet som bevillingssøker 
arrangerer. 

• Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 
• For enkeltanledninger med varighet ut over èn dag, skal styrer for bevillingen ha 

bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Ut i fra arrangementets art eller målgruppe, 
kan bevillingsmyndigheten stille krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og 
eventuelt stedfortreder, også for arrangementer som ikke har varighet ut over èn dag. 

• Politiet kan stille krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes 
godkjente ordensvakter. 

• Det kan stilles krav om Internkontroll jf. alkoholforskriften kapittel 8. 
• Bevillingshaver må påse at medbrakt alkoholholdig drikk ikke nytes på stedet. 

 
 
 
Ved vurderingen av søknaden skal det tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre 
bevillingssøkers kontroll med utøvelsen av bevillingen. Det gjøres oppmerksom på at 
tilstelninger som er gitt skjenkebevilling for en enkelt anledning kan være gjenstand for 
skjenkekontroll, på lik linje med faste skjenkebevillinger. 
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Kapittel 5. Kontroll 

5.1 Salgs- og skjenkekontroll 
Bestemmelsene rundt kontroll av salgs og skjenkebevillinger er beskrevet i alkoholforskriftens 
kapittel 9. 
 
Alle steder med fast salgs- eller skjenkebevilling skal kontrolleres minst en gang pr. år. Det 
skal utføres tre ganger så mange kontroller som det finnes bevillinger i kommunen. Salgs- og 
skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Det betyr at enkelte steder vil 
komme til å kontrolleres oftere enn andre. 
 
Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at 
det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen 
skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige. 
 
I Sør-Varanger kommune vil det legges opp til en hensiktsmessig og risikotilpasset fordeling 
av kontroller. Dette innebærer blant annet at utesteder, som jo har høy omsetning av alkohol, 
vil kontrolleres oftere enn øvrige serveringssteder hvor risiko for blant annet overskjenking 
anses som lavere. 
 
Kontrollene skal gjennomføres av to kontrollører. Kontrollene skal foregå anonymt. 
Kontrollørene skal legitimere seg etter avholdt kontroll. Kontrollørene skal innen to dager etter 
avholdt kontroll sende inn kontrollrapport til bevillingsmyndigheten. Skriftlig rapport sendes 
snarest mulig - og innen en uke - til salgs- eller skjenkestedet med adgang for 
bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker. 
 
Politiet rapporterer også om eventuelle brudd på alkoholloven som de måtte observere. 

 
 
 

5.2 Stafferaksjoner 
 
Fra og med 1. januar 2016 er det innført et nasjonalt prikktildelingssystem som skal benyttes 
som straffereaksjon ved brudd på bevillingshaveres alkoholrettslige forpliktelser. 
Prikktildelingssystemet erstatter kommunes egne sanksjonsbestemmelser. 

 
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. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som 
ett enkelt brudd. 
Prikktildeling og inndragning gjøres på bakgrunn av brudd avdekket under kontroll, eller på 
bakgrunn av rapport fra andre myndigheter. 
Ved beregning av toårsperioden er det overtredelsestidspunktene som skal legges til grunn. 

 
Sanksjonsordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som 
er gitt i alkoholforskriften § 10. 
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Fordelingen av antall prikker per brudd er regulert av alkoholforskriftens § 10-3, og lyder som 
følger: 

 
 

Overtredelser som fører til tildeling av åtte prikker: 
• salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven 

§ 1-5 annet ledd 
• brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften 
• brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 
• hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. 

 

 
Overtredelser som fører til tildeling av fire prikker: 
• salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i 

denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart 
påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften 

• brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 
og § 4-4 

• skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. 
alkoholloven § 1-5 første ledd 

• brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig 
drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 

 
Overtredelser som fører til tildeling av to prikker: 
• 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 stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften 

• mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. 
kapittel 8 i denne forskriften 

• manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 
denne forskriften 

• manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 
denne forskriften 

• brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 
• gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd 
• gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd. 

 

 
Overtredelser som fører til tildeling av én prikk: 
• brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften 
• brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i denne forskriften 
• konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i denne forskriften 
• gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i denne forskriften 
• brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne 

forskriften 
• brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 
• brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i denne forskriften 
• andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant 

annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 
8-13. 
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2016004173 SØKNAD OM KULTURMIDLER - KULTURORGANISASJONER 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I henhold til vedtak i Utvalg for Levekår 11.01.16 er det satt av kroner 225 000 i tilskudd til 
kulturorganisasjoner for 2016. Midlene har vært lyst ut i Sør-Varanger Avis 02.02.16 og 
06.02.16 og på kommunens hjemmesider. Søknadsfristen var 15.03.16. Det har innkommet 
10 søknader. Det er i alt søkt om kroner 247 000.  

Rådmannen fortsetter den samme praksis som tidligere med en streng tolkning av 
organisasjonen formål, mens en tolker selve formkravene til søknadene mildt. Ved årets 
behandling har en lagt vekt på tidligere års praksis og vedtak.  

 



 
Faktiske opplysninger: 
Skjemaet som brukes for utregning av kulturmidler er laget i henhold til vedtatt reglement og 
inneholder fire hovedkategorier.  

· Opplysninger om søker – inkludert tildeling fra 2015 
· Formkrav til søknaden (reglementspunkt 3 og 4) 
· Formkrav til søker (reglementspunkt 6-9 samt punkt 11) 
· Innholdsmessig prioritering (reglementspunkt 10) 

Reglementet stiller formkrav til organisasjonen som søker, samt til nødvendige opplysninger 
og vedlegg til søknaden. Rådmannen fortsetter den samme praksis som tidligere med en 
streng tolkning av organisasjonen formål, mens en tolker selve formkravene til søknadene 
mildt.  

Følgende organisasjon oppfyller ikke formkravene: Bugøynes venner. Foreningen er en 
underorganisasjon med 20 medlemmer som har tilhold på Bugøynes. Hovedorganisasjonen 
har postadresse i Helsingfors. Søknaden fra Bugøynes venner blir ikke behandlet.  

I 2016 er det bare en organisasjon som ikke har søkt og mottatt midler tidligere. Friform er en 
organisasjon etablert i februar 2016 som har som formål å jobbe for å skape en arena for 
moderne og alternative musikk- og kunstformer i Sør-Varanger kommune.  

I 2016 er det nesten samsvar mellom søkesum og tilgjengelige midler. Det er søkt for kroner 
247 000, og potten er på kroner 225 000. Utvalg for levekår foreslår følgende fordeling: 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 



ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Forslag til innstilling: 

 

 

Utvalg for levekår gjør for 2016 følgende fordeling:



 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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