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HØRINGSUTTALELSE- ENDRINGERI ALKOHOLLOVEN:VARIGHETENAV KOMMUNALESALGS-
OGSKJENKEBEVILLINGER

Gjøvik kommunestyre behandlet saken i kommunestyremøte den 26.03.2015 og fattet slik
enstemmig vedtak:

Gjøvik kommune anbefaler at endringene i alkohollovens § 1-6 blir i samsvar med
høringsnotatets alt. 2.

Vedlagt følger vedtaket med rådmannensegenvurdering. Ved en inkurie er det i egen-
vurderingens 3. avsnitt vist til at man for hvert å_rkan få en fullstendig oppdatering av samtlige
salgs-og skjenkesteder m.v. Dette skal rettes til hvert i år.

Det er ikke tatt stilling til fristbestemmelsen i forbindelse med kommunestyrets eventuelle
beslutning om fornyelse av bevillinger.
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Vedlegg: Kommunestyrets vedtak med fakta og egenvurdering.
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HØRINGSUTTALELSE- ENDRINGERI ALKOHOLLOVEN

Vedtak:

Gjøvik kommune anbefaler at endringene i alkohollovens S 1- 6 bliri samsvar med
høringsnotatets alt. 2.

Behandling i Kommunestyret :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet :

Enstemmig vedtatt.

Fakta:

Vedlegg: Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 11.februar 2015.

Utrykte vedlegg: Gjeldende bestemmelse i alkoholloven § 1 - 6 om varigheten på
kommunale salgs- og skjenkebevillinger.

l dagens alkohollov § 1-6 er det bestemmelser om at kommunale salgs- og skjenke-
bevillinger kan gis med varighet på 4 år om gangen og med opphør senest 30.juni året
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Alle bevillinger må da fornyes ved at det søkes på nytt
med full søknadsprosess.

Bestemmelsen har historisk forankring tilbake til alkoholloven av 1927 .Tanken har vært at
nytt kommunestyre skal ha rett og plikt til å utforme alkoholpolitikken for kommunen og
dermed ikke være bundet av den alkoholpolitikk det tidligere kommunestyret førte.

Det er reist spørsmål om hvorvidt loven bør endres slik at 4-årsregelen blir fjernet og
dermed at salgs- og skjenkebevillinger løper inntil videre.



Sak 24/15

I høringsnotat av 11. februar 2015 foretar departementet en gjennomgang av gjeldende
rett og kommunal praksis. ( I høringsnotat er det i tillegg til forslag til endringer i § 1-6
også foreslått endringer § 1-4c, men dette berøres ikke her).

Departementet foreslår følgende alternative endringer av varighet på salgs og
skjenkebevillinger:

Alternativ 1: Fireårsregelen opprettholdes som hovedregel, men det gis en unntaks-
bestemmelse fra regelen om bevillingsperioden for kommunale bevillinger (fireårsregelen)
i alkoholloven § 1-6. Forslaget i dette alternativ innebærer at kommunene kan beslutte at
gjeldende kommunalesalgs-og skjenkebevillinger likevel ikke skal løpe ut etter 4 år men
gjelde videre uten fornyelse.

Alternativ 2: Kommunale salgs- og skjenkebevillinger løper som hovedregel inntil videre
(ikke tidsbegrensede),men kommunenfår en mulighet til å bestemmeat bevillingene skal
opphøre og søkes om på nytt etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan
bestemme at alle eller enkelt bevillinger skal fornyes eller kun endre vilkårene for
bevillingene.

Departementet skriver i høringsnotatet at et formål med endringeneer å skapeet enklere
og mer effektivt regelverk.

Egenvurdering:

I alternativ 1 er 4-årsregelen hovedregel, i alternativ 2 er det motsatt. Ved 2.alternativ er
som hovedregel bevillingene tidsubegrensede, men kommunestyret kan bestemme at alle
eller enkelte skal være tidsbegrensede.

I Gjøvik kommune er det f.t. 25 faste salgsbevillinger og 45 faste skjenkebevillinger. Alle
bevillinger er etter dagens lovgivning tidsbegrensede for 4 år og med utløpsdato den 30.
juni i året etter at nytt kommunestyre har tiltrådd. Dette innebærer at bevillingshaverne
for hvert 4. år må søkeom nye bevillinger. For hver enkelt søkermå det innhentes
uttalelse fra sosialtjenesten, politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan
pålegge bevillingssøker å fremlegge regnskaper og budsjetter, tegninger av lokaler,
endringer osv.

Fordelen med dagens ordning er at man for hvert år kan få en fullstendig oppdatering av
samtlige salgs- og skjenkesteder, og evt. Endringer i eierforhold oppdateres. Det
innhentes nye vandelsvurderinger og nye uttalelser fra sosialtjenesten og fra skatte- og
avgiftsmyndighetene. Det er særlig hva angår skjenkebevillinger man kan se det som en
fordel å ha en slik 4-årig kontroll.

Det er vanskelig å si noe sikkert med hensyn til hva dagens ordning krever av saks-
behandlingsressurser, men det kan være ganske betydelig. Ressursbruken avhenger bl.a av
om bevillingssøker selv er nøye med å sende med de vedleggene som kommunen
etterspør. Skjenkebevillinger er også forskjellige med hensyn til omfang, det er forskjell
på en skjenkebevilling gitt til et hotell, og en gitt til en bar.

Begge alternativer gir kommunen stort handlingsrom. Fordelen med alt. 2 er at
bevillingene vil løpe med mindre det nye kommunestyretav forskjellige grunner mener
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det må søkes på nytt. Dette kan være alkoholpolitisk begrunnet, men også begrunnet som
følge av konkrete hendelser. Kommunestyret vil for eksempel ha anledning til å si at
salgsbevillinger skal løpe, men at det skal foretas nye vurderinger for så vidt gjelder
skjenkebevillinger.

For øvrig vises til høringsnotatet.

Konsekvens for folkehelse:

Vedtaket har ingen konsekvens for folkehelsen.

Gjøvik 27.03.2015

Magnus Mathisen
rådmann


