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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret beslutter å oppnevne et ad hoc-utvalg som skal jobbe med Ruspolitisk handlingsplan og
Skjenkebestemmelsene. Utvalget skal bestå av:
______________________________
Ruspolitisk handlingsplan og Skjenkebestemmelsene skal legges frem til behandling i OKU og MNU. I
tillegg skal Skjenkebestemmelsene legges ut på høring. Fremdriften skal så langt det er mulig følge
forslag som fremgår av saksutredningen og det forventes at sakene legges frem til endelig behandling
i lokalstyret den 15.12.2020.
Alle tildelte skjenkebevillinger forlenges til 1.4.2021.

Sammendrag og konklusjon:
MNU og OKU vedtok den 2.6.2020 å anbefale lokalstyret å nedsette et ad hoc utvalg som skal jobbe
med Ruspolitisk handlingsplan og Skjenkebestemmelsene før disse behandles i sine utvalg og før
Skjenkebestemmelsene legges ut på høring.
Gjeldende skjenkebevillinger i arealplanområde er gitt for inntil 4 år og utløper 30.06.2020.
Følgende fremdriftsplan foreslås:







Ad hoc-utvalget ferdigstiller sitt arbeid med sakene senest 29.9.2020
Sakene behandles i OKU og MNU den 6.10.2020.
Ruspolitisk handlingsplan behandles i lokalstyret den 27.10.2020
Forslag til endringer i skjenkebestemmelsene sendes på høring med frist 19.11.2020
Skjenkebestemmelsene behandles i MNU den 1.12.2020.
Skjenkebestemmelsene behandles i lokalstyret den 15.12.2020.

For å sikre en betryggende saksbehandling foreslår administrasjonen å forlenge de gjeldende
skjenkebevillingene til 1.4.2021.
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Saksopplysninger:
I Ruspolitisk handlingsplan 2012 – 2023, vedtatt av lokalstyret 20.3.2012 (vedlagt saksfremlegg), er
det bestemt at planen skal tas opp til vurdering en gang i hver valgperiode før det tildeles
skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode. Denne planen er todelt og består av Ruspolitisk
handlingsplan og Skjenkebestemmelser.
Ruspolitiske handlingsplan skal nå vurderes av OKU og Skjenkebestemmelsene av MNU.
Skjenkebestemmelsene skal så ut på høring før de vedtas i lokalstyret.
OKU og MNU vedtok den 2.6.2020 å anbefale lokalstyret å nedsette et ad hoc-utvalg som skal jobbe
med Ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene før disse behandles i sine utvalg og før
Skjenkebestemmelsene legges ut på høring.
Etter delegert myndighet og Forskrift om alkohollovgivningen for Svalbard § 3-1, 5 ledd kan
Lokalstyret vedta å forlenge gjeldende skjenkebevillinger med inntil en tilsvarende periode som angitt i
bestemmelsen.
Gjeldende skjenkebevillinger utløper 30.06.2020 og må derfor forlenges til politiske vedtak foreligger
og fornyelser og nye søknader om skjenkebevilling kan saksbehandles av administrasjonen.

Vurdering:
Om ad hoc-utvalget ferdigstiller sitt arbeid senest 29.9.2020 kan sakene legges frem for behandling i
OKU og MNU den 6.10.2020. Den Ruspolitiske handlingsplanen bør behandles i OKU før
Skjenkebestemmelsene behandles i MNU. Ruspolitisk handlingsplan behandles i lokalstyret den
27.10.2020.
Forslag til endringer i skjenkebestemmelsene skal på høring og vil pålegges en svarfrist tilpasset at
saken kan behandles i MNU den 1.12.2020. Skjenkebestemmelsene vil tidligst bli behandlet i
lokalstyret den 15.12.2020.
Å fornye alle skjenkebevillingene er en omfattende prosess og forskrift for alkoholordningen for
Svalbard § 3-1, 5 ledd gir derfor bevillingsmyndigheten mulighet for å forlenge skjenkebevillingene
med inntil samme periode som angitt i forskriftens § 3-1, 4 ledd, eller det som er valgperioden for
lokalstyret. Dette tilsvarer inntil 4 år.
Administrasjonen vil etter at skjenkebestemmelsene er vedtatt i Lokalstyret redigere søknadsskjema
for skjenkebevilling og kunngjøre søknadsfrist for de som ønsker å fornye eller søke om ny
skjenkebevilling. Sakene vil så bli behandlet av saksbehandler.
På bakgrunn av en forlenget politisk behandling foreslår administrasjonen å forlenge de gjeldende
skjenkebevillingene til 1.4.2021. Dette vil sikre en betryggende saksbehandling hos Longyearbyen
lokalstyre og nødvendig tid for Sysselmannen til å vurdere krav til vandel for alle omsøkte
skjenkebestyrere og deres stedfortredere.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

