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__
UTTALELSE TIL HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET -
HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG 
ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER

Høringsnotatet ble lagt frem for Helse- og omsorgsstyret i Lindesnes 19.11.2013.

Helse- og omsorgsstyret ga i hovedsak sin tilslutning til foreslåtte forslag til regelendringer i 
alkoholloven og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
Innføring av ett nasjonalt krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, vil gjøre 
det mer forutsigbart for bevillingshavere og håndheving av avvik vil bli enklere for 
kommunen og det vil bli lik praksis for spesielt nabo kommuner. Økte krav til kontroller er 
hensiktsmessig og vil bli mer spisset i forhold til at kontrollene tas når det er mest sannsynlig 
at det vil være avvik og lovbrudd. Foreslåtte endringer i bevillingsgebyrene er i samsvar med 
kommunens utgifter. Endringer knyttet til kunnskapsprøven gjør også at våre kontrollører blir 
ytterligere kvalifisert for arbeidet.

Det bes særlig om høringsinstansenes syn på

1. Når det gjelder bestemmelsene i § 1-8 tredje ledd, hvor det går fram at bevillingen kan 
inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning eller diskriminering på stedet
mener Helse- og omsorgsstyret i Lindesnes at det bør tas med i 
prikktildelingssystemet.

2. Lindesnes kommune mener at salg og skjenking i strid med salgs- og skjenketidene, 
jf. alkoholforskriften § 9-4, er alvorlig og bør kategoriseres som salg og skjenking til 
en åpenbart beruset person. D.v.s. at brudd på salgs- og skjenketidene skal føre til 
tildeling av fire prikker som foreslått.

3. Spørsmål om krav til sen skjenkekontroll
 Bør det stilles krav om sen skjenkekontroll?

Ja.
 I så fall – bør det stilles krav om sen skjenkekontroll kun for skjenkesteder som 

har åpent etter klokken 23.00?
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Nei, det bør fremdeles være skjenkekontroll for skjenkesteder som ikke har åpent 
etter kl. 23.00.

 Bør kravet om sen kontroll for disse begrenses til en gang i året?
Bør være 2 ganger i året.
 Bør det være krav om at slik sen skjenkekontroll skal skje fredag eller lørdag?
Ja, det bør skje fredag eller lørdag.

Endring av bevillingsgebyret ved at det innføres et søknadsgebyr for kommunale salgs- og 
skjenkebevillinger. Omsetningsgebyret består.
Vi har i kommunen ganske mye administrativt arbeid med skjenkesaker og et skille på 
søknads- og omsetningsgebyr er fornuftig. 
Helse – og omsorgsstyret ønsker en todelt ordning for søknadsgebyr:

 Kr 4000,- for søknad som gjelder en enkelt bestemt anledning
 Kr 8000,- for alminnelige salgs- og skjenkebevillinger, samt bevillinger gitt for en 

bestemt del av året.

Med hilsen

Sindy Herstøl
avdelingsleder

Sendt til:
Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement


