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Forslag til vedtak:

Det gis ikke skjenkebevilling til Steigen Folkebibliotek for arrangementet <Strikk og drikk>
fredag 13. mars. Begrunnelsen er at kulturarrangement i kommunal regi og i kommunale
lokaler som hovedregel bør være tilgjengelig for alle. Temaet vil bli løftet inn i
kommunestyrets debatt om alkoholpolitikken iløpet av våren 2020.
Jfr. alkoholloven $ 1-7 samt alkoholforskriften.

Saksutredning:

Steigen kommune mottok den2l. februar 2020 søl<nad fra Steigen Folkebibliotek om
skjenkebevilling for en enkelt anledning. Ansvarlig for skjenkingen skal være bibliotekar
Maria Almli, og skjenkested vil være bibliotekets lokaler i Leinesfiord.
Det søkes bevilling til arrangementet (Strikk og drikk>, fredag 13. mars, med skjenketid kl.
20.00-22.00. Det søkes om skjenking av øl og vin (alkoholholdig drikk gr. I og 2, dvs.
alkoholinnhold inntil 22 %).

For nærmere redegjørelse for hvorfor biblioteket ønsker å drive alkoholservering vises det til
utfullende informasjon i søknaden (vedlagt).
Arrangementet <Strikk og drikb beskrives som et hyggelig og uformelt forfattermøte i ei
boklansering. Forfatteren Ida Wirak Trettevik flyttet til Engeløyai2019. Det opplyses at kaffe
og te vil serveres på inngangsbilletten (kr. 50,-), mens alkohol vil selges i tillegg til dette.

I tilknytning til søknaden er det også stilt spørsmål om biblioteket, som en <internt søker> må
betale for skjenkebevilling. De beskriver at de har et stramt budsjett, og at dette er et forsøk på

å Ë opp besøkstallene.

Bakgrunn:
Tildeling av skjenkebevilling for ei enkelt anledning oppfattes vanligvis å ligge innenfor
delegering til kommunedirektøren. Delegering er imidlertid begrenset til å gjelde saker som

ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak er av prinsipiell
betydning har kommunedirektøren plikt til å avklare dette med det politiske organ som er
tillagt avgjørelsesmyndigheten. Kommunedirektøren oppfatter at dette er formannskapet, jfr.
delegering til formannskapet.
Det spørsmålet som kan være av prinsipiell karakter, er hvorvidt kommunen ønsker å åpne for
skjenking av alkohol innenfor ei kommunal virksomhet som dette. Fordelene med
skjenkebevilling er som beskrevet i søknaden. Ulemper vil være at alkoholserveringa
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utelukker de som har problemer med alkohol fra arrangementet. Det bør også vurderes hvor
grensen bør gâ for hvilke kulturarrangement i kommunal regi som bør gis anledning til å

servere alkohol og hvilke som bør være alkoholfrie.

Vurdering:
Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis skjenkebevilling til arrangementet <Strikk og drikk>
på biblioteket. Begrunnelsen er at kulturarrangement i kommunale lokaler i kommunal regi
som hovedregel bør være tilgjengelig for alle, og derfor alkoholfrie. Denne vurderinga er gjort
etter dialog med NAV.
Dersom formannskapet ønsker å gi skjenkebevilling bør gebyret fastsettes til kr. 400,-, som er
det fastsatte gebyret i Steigen kommune for skjenkebevilling for ei enkelt anledning. Det er
flere frivillige laglforeninger som søker slike bevillinger til arangement som gjennomføres
for å skaffe sårt tiltrengte penger til gode formåI.

Vedlegg:
Søknad datert 21.02.20 med vedlegg
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SøKNAD OM SKJENKEBEVILLING F'OR EN ENKELT ANLEDNING.

LAG/FORENING/B EDRIFT : Stei gen folkebibliotek

STED: Leinesfi ord, Øyra 2

ARRANGEMENT: Strikk og Drikk. Boklansering

DATO l3.mars

SØKER OM SKJENKEBEVILLING FOR (KRYSS AV) XØL

X VIN

SKJENKETID 2O.OO. 22.00

ANSVARLIG FOR SKJENKINGEN: Maria Almli

Undertegnede har satt seg inn i alkohollovens bestemmelser og akter å følge disse.

Steigen kommune
Servicekontoret
8283 Leinesfiord

ril:

Saur
Sted

21.02
Dato

Maria Almli (sign)
Underskrift



Utfyllende informasjon, sØknad sjenkebevilling til biblioteket
Det vil trolig melde seg spørsmål om hvorvidt det er riktig at biblioteket skal få sjenkebevilling for

arrangement, da dette ikke er omsøkt i Steigen tidligere. Derfor litt klargjøring:

For få år siden ble det vedtatt endring i Bibliotekloven, slik at folkebibliotekene en underlagt ny

formålsparagraf:

Kapittel l. Folkebibliotekenes formål og v¡rksomhet.

$ l.Miålseffing

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon
for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd iet nasjonalt biblioteksystem

Særlig ledd 1 og 2 i målsettingen, hvor det pekes på aktiv formidling og bibliotekene som mgteplass

og arena for offentlig samtole og debatt, har endret bibliotekenes virksomhet. Bibliotekene fremstår

åpnere fordi de aktivt søker ut til nye brukergrupper på kreative måter. Etter oppdrag fra de to

påfølgende nasjonale bibliotekstrategiene, har bibliotekene hatt langt større fokus på

arrangementer, herunder også arrangementer som av og til tilbyr alkohol. Sjenking av alkohol er her

ikke et mål i seg selv, og det skal ikke under noen omstendighet utøves <drikkepressD, men det har

vist seg å være viktig og riktíg for å opprettholde/øke besøkstall og henge med i samfunnets Ønsker.

Her er eksempelvis lenke til Bergen bibliotek, hvor de nylig har fått utvidet eksisterende

sjenkebevilling til å gjelde flere etasjer/større deler av lokalet:

https://www.bt.no/nvheter/lokalt/i/09w0o/mer-skienkins-paa-biblioteket

I Steigen bíbliotek arbeider vi nå for å få opp besøkstall og utlån, blant annet gjennom økt fokus på

arrangement. Ä skape arena og begivenheter som folk får lyst til å besøke i biblioteket, vil føre til at

flere blir kjent med lokalet, boksamlingen, og forhåpentligvis i neste omgang kommer tilbake for å

benytte seg av begge deler. Ä tilby litt alkohol en sen fredagskveld, til et hyggelig uformelt

forfattermøte i en boklansering, tror vi ikke sender ut uheldige signaler. Snarere kan det trolig bidra

til å endre ideen om hva biblioteket i lokalsamfunnet vårt kan være, til å senke skuldre og tiltrekke

nye unge mennesker til lokalet. Kanskje får de i neste omgang lyst til å ta med egne barn tilbake?

Arrangementet heter Strikk og Drikkfor det morsomme ordspillets skyld. For å unngå fokus på drikk

av _alkohol, vil besøkende få gode teer fra Helse-Torget og kaffe på inngangsbilletten. (50kr). Utover

dette vil det være salg av alkohol, slik at terskelen for å drikke øl/vin blir litt høyere.
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STETGEN BIBLIOTEK

Fredag 13. mars
KI 20.00

Av og til utgis bok i Steigen. Nå har det skiedd igjen, og vi feirer med
ferfatterrnøte i biblioteket.

sommeren 2oleflyttet IDA WIRAK TRETTEVIK t¡l
Engeløya. Det har resultert i den sternningsfuile boka

Fredag l3.mars kan du húre lda fertelle sin histcrie, om Witre Design og
arbeidet med boka. Du er velkornmen tll å bare lytte, strikke, alt mens du

nyter en god kopp te fra Helse-Torget.

?' Steigen kommune
kyst som gir lyst

.lr.-€H
torget


