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Høringssvar om endring i alkoholregelverket - herunder 
normerte regler for inndragning av bevilling og økte krav til 
kontroll med bevillinger  
 

Nedenstående er Bærum kommunes høringssvar til høring sendt ut 08.10.2013. 

Høringssvaret er vedtatt av formannskapet i Bærum kommune 15.01.2014. 

 

Høringsnotatets punkt 2. Normerte regler for inndragning av bevilling 

(prikkesystem) 

 
Kommunestyret i Bærum kommune avviste å innføre et prikkbelastningssystem i 

forbindelse med behandling av ruspolitisk handlingsplan den 12.09.2012.  

 

I forbindelse med behandlingen av forslaget om prikkesystem i ruspolitisk 

handlingsplan ble følgende løftet frem i debatten i Kommunestyret; et prikkesystem kan 

virke kompliserende i forhold til eksisterende ordning, samt det er ønskelig med større 

grad av kommunal fleksibilitet med hensyn til reaksjon på brudd enn det prikkesystemet 

legger opp til. Videre er det ønskelig at økte kontrollressurser bør benyttes til flere 

kontrollører, veiledning og forebygging fremfor innføring av prikkbelastningssystem. 

 

På denne bakgrunn støtter Bærum kommune ikke departementets forslag om å innføre 

et prikkbelastningssystem.  

 

Høringsnotatets punkt 3. Økte krav til kontroll med kommunale 

bevillinger 

 
Deler av forslaget er allerede praksis i Bærum kommune, som at det alltid skal være to 

kontrollører sammen på jobb, og økt fokus på kontroller etter kl. 23.00.  

 

3.3. Kontroll skal foretas av minst to kontrollører 

Bærum kommune er positiv til høringsforslaget. Imidlertid er det i Bærum kommune en 

rekke steder med meget lavt skjenkenivå (ca ¾ av skjenkestedene i kommunen skjenker 

under minstenivået med hensyn til omsetningsgebyr), som for eksempel seniorsentre og 
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bedriftskantiner på Fornebu. Bærum kommune mener det burde finnes en snever 

unntaksregel, slik at det på steder med meget lav omsetning kan være tilstrekkelig å 

benytte kun én kontrollør. 

 

3.4 Kontrollører skal bestå kunnskapsprøven 

Bærum kommune er negativ til at det skal settes krav om at kontrollørene skal bestå 

kunnskapsprøven. Dette med bakgrunn i dagens kunnskapsprøve for alkohol, som viser 

seg å være svært detaljert og komplisert med en rekke spørsmål som anses som lite 

relevante for konkret etterlevelse av regelverket. Videre er det kompliserende og 

ressurskrevende for kommunen å ansette kontrollører, som de så ikke kan benytte fordi 

personen risikerer å stryke på kunnskapsprøven. Erfaringsmessig er det små marginer  

mellom å stå eller stryke på kunnskapsprøven.  

 

Bærum kommune er av den formening at den interne opplæringen som gis til 

kontrollørene i Bærum i dag, er av tilstrekkelig kvalitet. Det er ikke kontrollørene som 

avgjør de observerte forhold med hensyn til det juridiske, og hvorvidt brudd har 

forekommet eller ikke, da dette er overlatt til kommunens administrasjon og politikerne. 

Kontrollørenes primæroppgave bør være å observere og skrive gode rapporter. 

 

3.5 Om kontroll skal skje i skjenketidens siste timer 

Departementet ønsker tilbakemeldinger på hvorvidt det skal legges føringer for at 

skjenkekontroller skal foretas sent, og i så fall på hvilken måte. 

 

Bærum kommune er positiv til forslaget om noen føringer og mener dette vil heve 

kvaliteten på kontrollarbeidet. Bærum kommune er imidlertid skeptisk til at sen kontroll 

skal gjelde for steder som har åpent til etter kl. 23.00, da skjenkesteder erfaringsmessig 

styrer åpningstidene sine selv og kommunen ikke har uttømmende oversikt over de 

reelle åpningstidene til hvert enkelt sted – kun de vedtatte skjenketidene. At et sted har 

vedtak på å få skjenke til kl. 02.00 betyr ikke nødvendigvis at stedet er åpent til 02.00 på 

jevnlig basis. 

 

Bærum kommune mener det er mer hensiktsmessig å legge føringer for sen kontroll for 

steder som kategoriseres som nattklubb/pub/bar, enten av seg selv eller av kommunen. 

Bærum kommune har i Kommunestyret vedtatt at 1/3 av kontrollene ved slike steder 

skal foretas etter kl 23.00. I administrasjonens interne prosedyrer er det nærmere angitt 

hvilke dager de fleste slike kontroller skal utføres. Det anses ikke nødvendig å angi 

dager i forskriften. 

 

Høringsnotatets punkt 4. Kunnskapsprøven 
Bærum kommune er positiv til at prøvegebyret skal samsvare med kommunens reelle 

kostnader ved å avholde prøver, og at beløpet samordnes med prøvegebyret for 

etablererprøven (serveringsloven). 

 

Høringsnotatets punkt 5. Bevillingsgebyrene 
Bærum kommune er positiv til en oppdeling av dagens omsetningsgebyr, til 

søknadsgebyr og omsetningsgebyr. Bærum kommune tror at et søknadsgebyr kan 

forhindre søknader som er sendt inn uten reell gjennomtekning vedrørende 

gjennomførbarheten av etablissementet, og sikrer for øvrig at kommunens kostnader 

ved kompliserte avslagssaker kompenseres. Bærum kommune anslår at denne 

oppdelingen kan medføre en økning av totale gebyrkostnader for skjenkesteder med lite 

omsetning av alkohol. Bærum kommune er likevel positiv, da saksbehandlingen av 

søknader for steder med lav omsetning er like omfattende som saksbehandlingen av 
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steder med høy omsetning. Dette fordi man sjelden vet omsetningsnivået før steder er i 

drift. I tillegg kommer kommunale utgifter til lovpålagt kontroll av stedene. 

 

Bærum kommune mener også at det er positivt at omsetningsgebyret justeres i takt med 

at kommunene eventuelt pålegges mer kostbare kontrollrutiner. 

 

Bærum kommune ber om at det spesifiseres hvorvidt søknadsgebyret også skal gjelde 

for søknader om fornyelse av skjenkebevilling. 
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