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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til normerte regler for inndragning av bevilling 
Gjesdal kommune tilrår ikke at det innføres et felles prikktildelingssystem gjeldende 
for alle kommuner. 

2. Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Gjesdal kommune har ingen merknader. 

3. Forslag om mindre forskriftsendringer knyttet til kunnskapsprøven 
Gjesdal kommune har ingen merknader. 

4. Forslag om justering av bevillingsgebyrene 
Gjesdal kommune synes det foreslåtte søknadsgebyret på kr. 8000 er satt for høyt i 
forhold til våre reelle utgifter, og tilrår at dette justeres noe ned. 

 

 
  
20.11.2013 Drifts- og miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Enstemmig vedtak. 
 
DMU-093/13 Vedtak: 

1. Forslag til normerte regler for inndragning av bevilling 
Gjesdal kommune tilrår ikke at det innføres et felles prikktildelingssystem gjeldende 
for alle kommuner. 

2. Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Gjesdal kommune har ingen merknader. 

3. Forslag om mindre forskriftsendringer knyttet til kunnskapsprøven 
Gjesdal kommune har ingen merknader. 

4. Forslag om justering av bevillingsgebyrene 
Gjesdal kommune synes det foreslåtte søknadsgebyret på kr. 8000 er satt for høyt i 
forhold til våre reelle utgifter, og tilrår at dette justeres noe ned. 



 

 



 
Høring - forslag til endring av lov og forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk 
 
 
Bakgrunn for saken:  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ”Forslag til endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) – normerte regler for inndragning av 
bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv.” på høring. 
 
Høringsfrist er satt til 17. januar 2014. 
 
Link til høringsnotatet  
 
Saksopplysninger: 
 
Høringsnotatet fra helse- og omsorgsdepartementet inneholder forslag til nasjonale krav til 
kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, økte krav til kommunenes kontroll med 
salgs- og skjenkebevillinger, endringer knyttet til bevillingsgebyrene og endringer knyttet til 
kunnskapsprøven. Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En 
helhetlig rusmiddelpolitikk. 
 
Høringsnotatet er delt inn i fire forslag til endringer: 
 

1. Forslag til normerte regler for inndragning av bevilling 
Herunder foreslår departementet å innføre et felles prikktildelingssystem for 
reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven som skal gjelde for alle kommuner. 
Oversikt over prikktildelingssystemet ses i kap. 2.7.2 i høringsnotatet. 

2. Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Herunder foreslås det at alle kontrollører skal ha avlagt kunnskapsprøve i 
alkoholloven før de kan utføre kontroll. Videre foreslås det at kontroll alltid skal 
utføres av minst to kontrollører. Det ligger også inne et forslag om å forskriftsfeste at 
kontrollene må finne sted mot slutten av skjenketidene, for de stedene dette er aktuelt 
for. 

3. Forslag om mindre forskriftsendringer knyttet til kunnskapsprøven 
Det foreslås å kreve at prøven må avlegges elektronisk for å hindre juks. Videre 
foreslås det å utvide prøvetiden fra 45 til 60 minutter, og at gebyret for prøven økes 
fra 300 til 400 kroner. 

4. Forslag om justering av bevillingsgebyrene 
Departementet foreslår å innføre et todelt gebyr; et søknadsgebyr (som utformes slik 
at det tilsvarer kostnadene ved søknadsbehandling, og som skal gjelde for 
alminnelige salgs- og skjenkebevillinger, samt for bevillinger gitt for en bestemt del av 
året eller en enkelt bestemt anledning), og et omsetningsgebyr. Ambulerende 
bevillinger opprettholder dagens gebyrordning med et engangsgebyr.  

 
Vurdering: 
 
Punkt 1: Forslag til normerte regler for inndragning av bevilling: 
I Gjesdal kommune har vi i dag et system som baserer seg på advarsler og inndragning ved 
brudd på alkoholloven. Dagens reaksjonsformer ligger som vedlegg. Dagens ordning baserer 
seg i stor grad på skjønn, og rådmannen mener at ordningen fungerer greit og godt her i 
Gjesdal, og føler ikke at behovet er til stede for å innføre et prikkbelastningssystem. 

http://www.regjeringen.no/pages/38481543/hoeringsnotat.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38481543/hoeringsnotat.pdf


Rådmannen vil derfor ikke gå inn for at et slikt prikkbelastningssystem innføres for alle 
kommuner. Rådmannen kan imidlertid se at et prikkbelastningssystem vil kunne fungere godt 
for større bykommuner, hvor det er langt flere salgs- og skjenkebevillinger. 
 
Punkt 2: Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger: 
Gjesdal kommune er med i et interkommunalt samarbeid om salgs- og skjenkekontroll, hvor 
det er Brannvesenet Sør-Rogaland IKS som ivaretar salgs- og skjenkekontroll for Gjesdal og 
16 andre kommuner i Rogaland. Denne ordningen fungerer godt og skjenkekontrollen 
oppfyller allerede flere av disse nye forslagene. Blant annet gjennomfører alle kontrollørene 
kunnskapsprøven, og de er også to personer på hver kontroll. Rådmannen har derfor 
ingenting å bemerke til dette forslaget. 
 
Punkt 3: Forslag om mindre forskriftsendringer knyttet til kunnskapsprøven: 
Rådmannen har ingen merknader til at disse endringene innføres. 
 
Punkt 4: Forslag om justering av bevillingsgebyrene: 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår et søknadsgebyr på kr. 8000, samt et 
omsetningsgebyr som kreves inn som det gjør i dag (gebyr for antall solgte liter alkohol). 
Rådmannen synes at søknadsgebyret departementet foreslår er for høyt og bør justeres noe 
ned. Departementet skriver i høringsnotatet at dette søknadsgebyret skal dekke 
søknadsbehandlingen av nye salgs- og skjenkebevillinger som skjer hvert fjerde år, 
behandling av søknader ved eierskifte og konseptendringer, behandling av søknader gitt for 
en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning, samt administrasjon av ordningen. I 
Gjesdal vil våre utgifter knyttet til søknadsbehandlingen ligge noe lavere enn det foreslåtte 
søknadsgebyret tilsier. Per i dag betaler salgs- og skjenkestedene i Gjesdal kun et årlig 
omsetningsgebyr for antall solgte liter alkohol. Inntektene fra dette dekker kostnadene vi har 
med skjenkekontrollen. 
 
 
Rådmannen i Gjesdal, den 11.11.13 
 
 
Kolbjørn Sandve      Inger Marie R. Voll 
Assisterende rådmann     saksbehandler 
 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
177133 Reaksjonsformer 2012-2016 
 
 
 

 


