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Høring - Endringer i alkoholloven - Varigheten på kommunale salgs- og 

skjenkebevillinger mv. 
 

Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev og høringsnotat av 11. februar i 

år. 

 

LO mener det kan være gode grunner for å vurdere om det er hensiktsmessig å beholde 

fireårsregelen ved kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Justeringer i regelen kan bidra til 

redusere byråkrati og unødvendig ressursbruk. 

 

Vi har kommet til at Alternativ 2, at kommunale bevillinger løper inntil videre, er å 

foretrekke. I dette alternativet har kommunen fortsatt muligheten til å beslutte at bevillinger 

likevel skal fornyes etter nytt kommunevalg. En grunn til å velge dette alternativet er også at 

det kan styrke forutsigbarheten om rammen for bevillingene for serveringsnæringen.  

 

For LO er det også av grunnleggende betydning, som departementet også legger opp til, at 

kommunen foretar en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, før en vurdering av 

om gitte bevillinger skal opphøre og gis fornyet behandling. Dermed kan 

folkehelseperspektivet inkluderes.  

 

LO har også et ønske om at det opprettes et sentralt register for bevillinger, for å holde 

oversikten over hvem som har bevilling og hvor den utøves. Det er hyppige endringer i 

bransjen og aktører arbeider på tvers av kommuner.  

 

Vi ønsker også en strengere praksis ved skifter av eier/driver, og at det bør vurderes å ikke gi 

en automatisk videreføring av bevillingen. Rutiner rundt skifter av eier/driver kan endres slik 

at tillatelser er i orden før skiftet finner sted. 

 

LO mener også at det er behov for å gjøre en totalvurdering av hele rammeverket for  

serveringsnæringen, og at dette skjer i samarbeid mellom departementer som har ansvar for  
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servering, skjenking og produksjon av mat. En ny næringslov for servering kan være et 

alternativ.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje Olsson 
(sign.) 

                                                                                                                                    Stein Reegård 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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