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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S13/5756

Høring om endringer i alkoholregelverket - herunder normerte regler for
inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger mm

Det vises til oversendelse av høringsnotat datert 8. oktober 2013 med høringsfrist
17. januar 2014.

Asker formannskap behandlet høringsnotatet som sak 150/13 i møte den 26.
november d.å.

Formannskapet vedtok følgende:

Asker kommune er opptatt av at endringer i alkoholregelverket ikke må virke
byråkratiserende og ikke innskrenke lokalt skjønn og myndighetsutøvelse.
Asker kommune støtter forslaget om innføring av en prikkbelastning for
overtredelse av alkoholloven med tilhorende bestemmelser. De foreslåtte
reaksjoner synes å stå i et rimelig forhold til den enkelte overtredelse.
Inndragning p.g.a. gjentatt dokumentasjon fra politiet om omsetning av
narkotika, bør fortsatt hjemles i alkoholloven.
Den enkelte kommune bør selv få anledning til vurdere når det er påkrevet at
kontrollen skjer med to skjenkekontrollører i stedet for bare en.
Skjenkekontroll i skjenketidens siste timer bør primært skje ved steder som er
innvilget maksimal skjenketid i samsvar med alkoholloven. Kontrollen skal
utføres minst en gang i året og den skal legges til natt til lørdag eller natt til
søndag.
Et krav om at kunnskapsprøver om alkoholloven og serveringsloven bare skal
kunne avlegges elektronisk vil påføre kommunene ekstra
kostnader/administrasjon og er unødvendig. Prøvetakerne skal tildeles
forskjellige prøver som det betales en stykkpris for. Det er ikke anledning til kun
å ta ut et eksemplar som kopieres opp og deles ut.
Asker kommune vil ikke tilrå at omsetningsgebyret pr. omsatt vareliter alkohol
splittes i et behandlingsgebyr og et omsetningsgebyr.
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Med vennlig hilsen
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Anders Olav Knutsen
Juridisk rådgiver
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