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Høring om endringer i alkoholregelverket - herunder normerte regler for 

inndragning av bevilling og økte krav med bevillinger - høringsuttalelse 
 

Vi viser til departementets oversendelse av 8. oktober 2013.  

 

Høringsnotatet gir en god og grundig gjennomgang av bakgrunnen for endringsforslagene. 

Forslagene er godt begrunnet og vil etter vår oppfatning være viktig med tanke på å få til 

bedre oppfølging av bevillinger. Endringene vil være til hjelp for kommunene i arbeidet med 

håndtering av alkoholregelverket, samtidig som dette er i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen og formålet med folkehelseloven. Dette bygger også opp under lik 

behandling på tvers av fylkes- og kommunegrenser.   

    

Vi har spesielt merket oss forslaget om innføring av normerte regler for inndragning av 

bevilling. Fylkesmannen støtter forslaget om å innføre et obligatorisk og nasjonalt 

prikkdelingssystem som forenkler saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunene.  Det 

er viktig at overtredelser knyttet til salg- og skjenkebevillinger følges opp. Systemet vil gi et 

bedre grunnlag for effektiv oppfølging av regelbrudd der hensynet til forutsigbarhet og 

likebehandling står klart. Klare retningslinjer bidrar til forenkling av kommunens 

saksbehandling og økt rettsikkerhet for bevillingshaverne.  

 

Etter Fylkesmannens oppfatning er inndelingen av de ulike typer overtredelser og antall 

prikker som tildeles, lagt på et riktig nivå ut fra alvorlighetsgraden overtredelsen innebærer. 

Vi anser også at en opptjeningsperiode på tre år vil være hensiktsmessig da bevillingene gis 

for fire år av gangen.  

 

Vi støtter også forslaget om at kontroll med kommunale bevillinger skal foretas av minst to 

personer samt at det innføres krav om at kontrollørene skal ha bestått en tilpasset 

kunnskapsprøve. Videre er vi også enig om at det bør være et krav om at deler av kontrollen 

av skjenkesteder gjennomføres sent på kvelden.  

    

 

Med hilsen 

 

Helen Bjørnøy 

fylkesmann 

                                                                                                                 Bente Nyegaard Fjell 
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