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Vedtak

Bamble kommunestyre vedtar følgende:

1. Bamble kommunestyre gir sin tilslutning til høringsnotat om endringer i alkoholloven med
tilhørende med forslag til endringer:

Dagens ordning i forhold til inndragning/reaksjoner videreføres.

Departementet bes om å se på reaksjonsmønster når det gjelder arrangement for
en enkelt anledning. Dette kan gjelde arrangement som konserter, festivaler ol.
Her er det nå vanskelig å finne et passende reaksjonsmønster og det er kun ved
svært alvorlige overtredelser det bør være aktuelt å gå til politianmeldelse
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Når det gjelder gebyr for en enkelt anledning mener vi at et søknadsgebyr på kr
8000,- er for kostbart. Her bør det foretas en gradering av gebyrene i forhold til
arrangementets størrelse

Bamble kommune mener det kan være hensiktsmessig at det kommer inn i
forskriften at en tredjedel av kontrollene gjennomføres i løpet av de tre siste timer
av skjenketiden. På denne måten får man presisert hvor viktig det er at en del av
kontrollene blir gjennomført på en tid hvor risikoen for overskjenking er størst.
Ytterligere presiseringer synes ikke nødvendig da det nylig er utgitt en veileder i
kontroll og hvor kontroll med overskjenking er spesielt fokusert

2. Vedtaketfattesmed hjemmeli kommunelovens§13.

Med hilsen

Me . sseltoft
Konsulent
3596 5240

Brevet er godkjent elektronisk.
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