
 

FYLKESMANNEN I HEDMARK 
Kommunalavdelingen 

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr.: 974 761 645 
Postboks 4034 Statens hus  62 55 10 00 62 55 10 31 Banknr. 7694.05.01675  
2306 HAMAR Parkgt. 36, HAMAR 
 E-post: fmhepost@fylkesmannen.no 
\\cfil-0005\0700saksarkiv$\prod\Arbeidsmapper\TJENESTER_HOD1136\2014001097\Høring om endringer i alkoholregelverket; normerte regle.DOC 

(L)(742738).DOC Internett: www.fylkesmannen.no/hedmark 2350MNYH  Side 1 av 2  

 

--- 

    Vår dato                  Vår referanse 
  13.01.2014     2013/6931 (bes oppgitt ved svar)      
Saksbehandler, innvalgstelefon   Arkivnr.       Deres referanse 

Marie Nyhus, 62 55 10 56  550     13/4084 

 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet   
 
pr e-post 

 

  

 
 
 

 
 
Høring om endringer i alkoholregelverket; normerte regler for 
inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger 
 
Vi viser til høringsbrevet med frist for uttalelse 17.01.2014.  
 
Fylkesmannen i Hedmark støtter forslagene med prikkbelastning for inndragning av 
bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger. Vi mener de foreslåtte endringene vil 
være egnet til å minske hyppigheten av oversjenking og sjenking av mindreårige.  
 
De siste årene har det ikke innkommet noen klagesaker til vårt embete som gjelder 
inndragning av sjenkebevilling. Dette tyder på at kommunene i Hedmark sjelden eller aldri 
treffer slike vedtak. Det er vårt inntrykk at dette både har sammenheng med måten 
kontrollene blir utført på, varierende kompetanse blant kommunale saksbehandlere, 
politikernes motvilje mot å inndra sjenkebevillinger og kommunenes frykt for store 
erstatningskrav fra næringen dersom utestedenes klage blir tatt til følge av fylkesmannen.  
 
Normerte regler for inndragning av sjenkebevilling vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for 
å reagere, og vil også gjøre det enklere for kommunenes saksbehandlere å vite hvor 
grove overtredelser av alkoholloven som kreves for inndragning. De foreslåtte reglene vil 
sikre forutberegnelighet og likebehandling, og dermed minske usikkerheten rundt utfallet 
av en klagebehandling. Det reaksjonsnivået som er foreslått i forskriften synes fornuftig. 
 
Vi støtter også forslaget om å forskriftsfeste at sjenkekontroll alltid skal utføres av to 
personer, samt at opplæringen skal omfatte kontrollmetoder og rapportskriving.  
 
Når det gjelder forslaget om sen sjenkekontroll, synes vi det bør stilles krav om sen 
kontroll natt til lørdag og søndag for sjenkesteder som har åpent etter kl 23. Da det er 
dokumentert at oversjenking i hovedsak er knyttet til sjenketidens siste timer, vil sene 
kontroller være nødvendige for å få bukt med dette problemet.  
 
 
Med hilsen 
 

 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 

Sigbjørn Johnsen Bernhard A. Caspari 
 direktør 
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