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Emne: Høring. Endringer i alkoholregelverket 

 
Nedenfor følger utskift fra saksprotokoll fra Mandal Bystyre  
  
Konsulent Tor Møll  
Mandal kommune, Tjenestetorvet  
Postboks 905 
4509 Mandal  
Tlf. 38 27 30 52  
Epost:  
tor.moll@mandal.kommune.no  
   
  

  

Behandling i Bystyret - 16.01.2014 : 

Bystyret var satt med 34 medlemmer 
  
Morten Ekeland og Ingvild Thorsvik stilte spørsmål ved sin habilitet, begge ble 
enstemmig erklært habile. 
  
Forslag fra Alf Erik Andersen/FRP:  
Lokalt i Mandal kommune skal det fortsatt være driftsstyret som evt kan frata et 
serveringssted en bevilling for en kort eller lengre periode. 
  
Dette forslaget ble justert etter forslag fra ordfører slik: 
Myndigheten til å frata bevilling skal ligge hos et politisk organ. 
  
Forslag fra Sven Seljom/SV: 
Mandal kommune er bekymret for rettssikkerheten til bedrifter med skjenke- og 
salgsbevilling om et prikkbelastningssystem innføres. Vi går derfor mot dette slik det er 
foreslått i høringen. 
  
Forslag fra Morten Ekeland/SV: 
Det nye regelverket må sikre en god mulighet for å utøve skjønn i den administrative 
behandlingen av saker hvor det er sterke indisier for at det er gjesten eller andre som 
med viten og vilje har medført et brudd på alkoholregelverket har funnet sted. 
  
Forslag fra Stein I Dahn/V: 
Mandal kommune vil motsette seg de foreslåtte endringer i alkoholloven og 
alkoholforskriften. Det må fremdeles være mulig å utøve skjønn i lokaldemokratiet når 
overtredelser avdekkes. 

- Dette forslaget ble siden trukket 
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VOTERING 
Seljoms forslag fikk 11 stemmer (2 V, 3 FRP, 6 H) 
Ekelands forslag fikk 16 stemmer (2 V, 1 SV, 1 KRF, 6 H, 6 FRP)  
Justert forslag fra FRP ble vedtatt med 32 mot 2 (AP) stemmer  
Hele innstillingen fra driftsstyret ble vedtatt med 32 mot 2 (V) stemmer 
  
Vedtak i Bystyret - 16.01.2014 : 
  
Det vises til høringsnotat av 08.10.13 fra Helse og omsorgsdepartement. 
  
Mandal Bystyre gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning 
av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og forskrift 8. juni 205 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)  
– normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. 
  
Myndigheten til å frata bevilling skal ligge hos et politisk organ. 
  

  
--- slutt på saksprotokoll --- 
  


