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Høring - Endringer i alkoholregelverket - herunder normerte regler for 

inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger 
 

Det vises til departementets brev av 8. oktober d.å. med svarfrist 17. januar 2014.  

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er positiv til en mer standardisert ordning for 

bevillingssystem i kommunene, i form av et "prikkbelastningssystem". Ved siden av styrket 

innsats for Alkohollovens målsettinger, er vi opptatt av ryddige forhold og likere vilkår 

næringsdrivende i mellom.  

 

Etter LOs mening må også diskriminering og narkotikaomsetning (jfr §1-8 3. ledd) inngå i 

prikkbelastningssystemet. Videre bør det vurderes å endre dagens "kan"-formulering i § 1-7 

til skal, i forhold til uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse forhold bør også inngå 

i kommunenes videre oppfølging i forhold til prikkbelastning.  

 

Alle forhold nevnt i lovgivningen er alvorlige samfunnsmessig sett, og de kan vanskelig 

rangeres i forhold til hverandre. Forekomst og hyppighet av overtredelse bør være 

utslagsgivende, framfor et for finfordelt prikksystem.  

 

LO er enig i at det i dagens lovverk allerede er tilstrekkelig mulighet for reaksjoner overfor 

enkelte ansatte. Når det gjelder tidspunkt for kontroll savnes en vurdering av rammene for 

skjenketid. Nattarbeid er særlig belastende både for kontrollører og ansatte.  

 

Den økte vekt på kunnskap og prøver i dette både for bevillingssøker og kontrollører, er 

viktige grep for bedre kvalitet i bevillingsarbeidet. Kontrollørene kan ha behov for 

kompetanse utover kontrollmetode og rapportskriving. Det vises i denne forbindelse til 

tilsvarende høring i 2010 og vårt forslag om at autorisasjonsordning vurderes og 

opplæringskrav utarbeides i samarbeid med næringens parter. LO mener det i tillegg er 

nødvendig med mer generelt informasjonsarbeid fra myndighetene. Det kan vurderes om 

gebyrene i dagens selvfinansierende system, også bør gi rom for bredere opplæring og et 

forsterket informasjonsarbeid ved innføring av utbygd kunnskapsprøve og prikksystem.  
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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