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SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020 - FORLENGELSE 
TIL 30.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 17/16, møte 17.03.2016 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å ta til etterretning at salgs- og 
skjenkebevillinger gitt for perioden 01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. Dette gir 
mulighet for kommunestyrebehandling av alkoholpolitikken inkl bevillingspolitikken for 
inneværende kommunevalgperiode, før det tas stilling til videreføring av løpende 
bevillinger.   
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet i KST-sak 17/16, 17.03.2016 følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan 

m/handlingsprogram for perioden 2014 – 2017. Kommunestyrets intensjon er å 
prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt. Endelige prioriteringer vil skje 
i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan for psykisk helse i 
inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2016 – 2020. 

3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2012 -2016 videreføres 
for en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.06.2020. 

 
I KST-sak 67/18, møte 30.08.2018 – Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: 
Delegering av myndighet – delegerte kommunestyret blant annet § 1-6 om 
bevillingsperioden til formannskapet.  
 
For å kunne videreføre bevillinger for en ny periode på inntil fire år er det en forutsetning at 
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i 
kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken (alkoholloven § 1-6, 4. ledd). Arbeidet 
med denne gjennomgangen er blitt forskjøvet pga korona-pandemien. Kommunen har 
mulighet for å vente med å fatte nye bevillingsvedtak i inntil tre måneder dvs fra 30. juni til 
30. september, alkoholloven § 1-6, 7. ledd.  
 



Det er pr 01.03.2020 6 salgssteder og 21 skjenkesteder med bevilling for salg og skjenking 
av alkohol i Øyer kommune. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er hensiktsmessig å benytte seg av muligheten lovens § 1-
6, 7. ledd gir til å vente med å fatte avgjørelse om nye bevillinger i tre måneder dvs fra 
30.06. til 30.09.2020. Det legges til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang 
av alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for 
at neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet tar til etterretning at salgs- og skjenkebevillinger gitt for perioden 

01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. 
2. Formannskapet legger til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 

alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for 
at neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 
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