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omsorgsdepartementet alkoholregelverket - herunder

normerte regler for inndraging av
bevilling og økte krav til kontroll
med bevillinger

Saksopplysninger:
Vedlagt brev av 08.10.2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet sendes bl.a. til
kommunene "Høring om endringer i alkoholregelverket —herunder normerte regler
for inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger". Forslagene er en
oppfølging av Meld. St. 30 (2011- 2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.
Høringsnotatet foreslår endringer med hensyn til bl.a. flg. områder:

Reaksjonsmønster på overtredelse av regelverket
Økte krav til kontroll med kommunale bevillinger
Bevillingsgebyr

Reaks'onsmønster å overtredelse av re elverket
Det er vurdert alternative reaksjonsmønstre på overtredelse av Alkoholloven og det
anbefales benyttet et prikkbelastningssystem på samme vis som man får prikk-
belastning ved overtredelse av Vegtrafikkloven. Et slikt system med prikkbelastninq  
ved overtredelse av Alkoholloven gir et likt reaksjonsmønster over hele landet. Det
kan tildeles fra 1 til 8 prikker alt etter overtredelsens alvorlighet.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på 3 år får notert 8 prikker foreslås
bevillingen inndratt én uke. Ved beregning av treårsperioden skal overtredelses-



tidspunktetleggestil grunn.Treårsperiodengjelder uavhengigav om bevillingener
fornyeti løpetav perioden.

Det foreslås at salg og skjenkingav mindreårige,brudd på bistandsplikten,enkelt-
ståendebruddpå kravetom ansvarligdriftog hindringav kommunalkontrollskalgi 8
prikker.
Ved spesieltformildendeomstendigheterkan kommunentildelefærre prikkerog ved
skjerpende omstendigheterflere prikker. Kommunestyretkan øke lengden på
inndragningenutover en uke, i de alvorligstetilfellene for resten av bevillings-
perioden.
Forslageter stortsett i tråd med det reaksjonsmønsteretØksneskommunehar i dag
i forholdtilde enkelteovertredelserav Alkohollovenmed Forskrifter.

Økte kravtil kontrollmed kommunalebevilliner
Det foreslåsat kontrollenskalforetasmed minst2 kontrollører.
Det foreslåsat for skjenkestedermed skjenketidutoverkl. 23.00 skal minstén
kontrollårliggjennomføresi løpet av de 3 sistetimene av skjenketiden.Den-
ne kontrollenskal gjennomføresfredag kveld/natttil lørdageller lørdagkveld/
natttil søndagfor skjenkestedersomskjenkerdissedagene.

Bevillingsgebyr
Beregninger(noe usikre)som Departementethar fått gjort av Siriusviser at årlige
kostnaderved bevillingssystemetfor alkoholligger fra kr 7000,- til kr 14.000,-. Av
dette utgjørarbeidetmed hversøknadkr6.000,- til kr 10.000,-. Dette påløperhvert4.
år ved fornyelse av søknad, ved ny søknad og ved eierskifteog konseptendring.
Direkteutgiftertil kontrollerutgjørfra kr 3.000,- til kr 6.000,- og restenkr 2.500,- til kr
5.500,- til å administrereordningen.
Det foreslåsat for bevillingtil salg av alkoholholdigdrikk i gruppe I og skjenkingav
alkoholholdigdrikk skal det betales et søknadsgebyr på kr 8.000,- og et firlig 
omsetnin s eb r som beregnes i forholdtil forventetomsatt mengde alkoholholdig
drikk.Søknadsgebyretforeslåsogså å omfattesøknaderfor en bestemtdel av året
og for bevillingfor "Enenkelt anledning".I Øksnes kommuneer sistnevntebenytteti
forholdtil bryggedansenunder"Øksnesdagan"og "Trillebårfestivalen"på Skogsøya.
Øksnes kommune har i dag ikke søknadsgebyrfor alminneligsalgs- og skjenke-
bevilling.Kommunenharvedtattet minstegebyrpå kr 1.250,- for søknadom bevilling
for "Enenkeltanledning".Statligvedtattsøknadsgebyrfor "Ambulerendebevilling"er
i 2013 på kr280,-.
Statligvedtattminstegebyrpr år for omsettingav alkoholer i 2013 kr 1.370,- ved salg
og kr4.050,- ved skjenking.

Totaltforslagtil regelendringerfinnesi HøringsnotatetKap.7. (side42 tom.side46).

Vurdering:
I det følgendeforeliggeradministrasjonensvurderingav hensiktsmessighetenav de
nevnteforslagenemed anbefaling.

Reaks'onsmonster å overtredelseav re elverket
Man ser behovet for å få en likebehandlingav overtredelserav regelverket på
nasjonaltplan, i formav prikkbelastning.



For Kommunen vil det administrativt føre til et merarbeid å holde register for åjour-
føring av antall prikker som et salgs- og/eller skjenkested evt. måtte påføre seg i
løpet av en 3-årsperiode.

Anbefaling
Det anbefales at forslaget gjennomføres som beskrevet.

Økte kravtil kontrollmed kommunalebevilliner
Kravet om at det minst skal være 2 kontrollører er overdimensjonert ut fra de lokale
forhold i Øksnes kommune og sannsynligvis også i en del andre mindre kommu-ner.
De absolutt fleste salgs- og ikke minst skjenkesteder både er av en beskjeden
størrelse og har en beskjeden omsetning. De fleste er bedrifter innenfor reiselivs-
næringen hvor det tilbys aktiviteter/attraksjoner kombinert med overnatting/mat/
drikke. Driften gjennomføres som regel ofte bare i en periode av året, men er viktig
for aktivitet og sysselsetting lokal og et tilbud om skjenking er viktig som en del av
tilbudspakken.
Et krav om å øke ant. kontrollører vil være kostnadsdrivende og vil falle tilbake på
den enkelte bedrifts allerede marginale økonomiske drift..
For eksempel kjøper Øksnes kommune kontrolltjenester fra et eksternt firma. Pga.
lange reiseavstander og avhengighet av ferge medfører det økte kostnader til
bemanning/overnatting/bespisning.

Anbefaling
I forhold til salg- og skjenking på mindre etablissementer ute i distriktene vurderes
bruk av 2 kontrollører som overdimensjonert. Det foreslås at kravet om 2 kontrollører
frafalles eller det gis åpning for dispensasjon fra kravet i den enkelte kommune.
Vurdering foreslås foretatt i forhold til de eksisterende salgs- og skjenkebedrifter i
samråd med stedlig politi og kommunalt kontrollorgan for salg/skjenking av alkohol.

Forslaget om at bedrifter med skjenketid utover kl. 23.00 skal ha minst én kontroll
årlig i løpet av de 3 siste timene av skjenketiden på fredag kveld/natt til lørdag eller
lørdag kveld/natt til søndag vurderes som fornuftig og anbefales.

Bevillins- o omsettin s eb r
De kostnadene som Sirius har kommet fram til synes noe høye ut fra vurdering av
tidsbruk og vil hvis de settes ut i livet være svært økonomisk tyngende for bedrifter
ute i distriktet med begrenset kundetilgang. Det vises bl.a. til nevnt moment under
forrige punkt ved vurdering av Departementets forslag om økning av kontrollører.

Søknad om skjenkebevilling for "En enkelt anledning" foreslås av Departementet lagt
på samme nivå som for alminnelige skjenkebevillinger, kr 8.000,-. Dette er en
bevilling benyttet i forhold til festivaler etc. Erfaring fra lokalt hold tilsier at beløpet er
altfor høyt i forhold den omsetning som kan forventes. Disse lokale festivalene har et
sterkt innslag av kulturaktiviteter og vurderes som svært verdifulle i lokalsam-funnet.
Man må ikke sammenligne med festivaler i de større byene som har et helt annet
kundegrunnlag. Øksnes kommune har i dag et gebyr på kr 1.250,-.
Sammenlignet med en "Ambulerende" skjenkebevilling som koster kr 280,- utgjør
merarbeidet ved en skjenkebevilling for "En enkelt anledning" innhenting av 2



høringsuttalelser ekstra. Det forutsettes at begge bevillingstypene gis av administra-
sjonen etter delegasjon. Dette vurderes som et stort misforhold kostnadsmessig sett.

Minstegebyr for omsetting bør ikke økes utover dagens nivå. Dersom en bedrift har
en stor omsetting av alkoholholdig drikk vil det gjenspeiles gjennom den årlige
innbetalingen som fastsettes ut fra ant. omsatt mengde alkohol innen for de enkelte
klasser.

Anbefaling
Det anbefales at søknads eb ret for en alminnelig salgs- og skjenkebevilling ikke bør
overstige kr 3.000,-.
For å ikke avskjære lokale lag/foreninger fra å arrangerer mindre festivaler etc.
anbefales at søknads eb ret for en skjenkebevilling for "En enkelt anledning" ikke
overstiger kr 1250,-.
Det anbefales at minstegebyret for omsettinq av alkoholholdig drikk holdes på
dagens nivå.

Forslag til vedtak:

Det fremmes flg. høringsforslag fra Øksnes kommune:

Reaks'onsmønster å overtredelseav re elverket
Øksnes kommune ser behovet for å få en likebehandling av overtredelser av
regelverket på nasjonalt plan, i form av prikkbelastning.
For Kommunen vil det administrativt føre til et merarbeid å holde register for åjour-
føring av antall prikker som et salgs- og/eller skjenkested evt. måtte påføre seg i
løpet av en 3-årsperiode.

Anbefaling
Det anbefales at forslaget gjennomføres som beskrevet.

Økte kravtil kontrollmed kommunalebevilliner
Kravet om at det minst skal være 2 kontrollører er overdimensjonert ut fra de lokale
forhold i Øksnes kommune og sannsynligvis også i en del andre mindre kommu-ner.
De absolutt fleste salgs- og ikke minst skjenkesteder både er av en beskjeden
størrelse og har en beskjeden omsetning. De fleste er bedrifter innenfor reiselivs-
næringen hvor det tilbys aktiviteter/attraksjoner kombinert med overnatting/mat/
drikke. Driften gjennomføres som regel ofte bare i en periode av året, men er viktig
for aktivitet og sysselsetting lokal og et tilbud om skjenking er viktig som en del av
tilbudspakken.
Et krav om å øke ant. kontrollører vil være kostnadsdrivende og vil falle tilbake på
den enkelte bedrifts allerede marginale økonomiske drift..



For eksempel kjøper Øksnes kommune kontrolltjenester fra et eksternt firma. Pga.
lange reiseavstander og avhengighet av ferge medfører det økte kostnader til
bemanning/overnatting/bespisning.

Anbefaling
I forhold til salg- og skjenking på mindre etablissementer ute i distriktene vurderes
bruk av 2 kontrollører som overdimensjonert. Det foreslås at kravet om 2 kontrollører
frafalles eller det gis åpning for dispensasjon fra kravet i den enkelte kommune.
Vurdering foreslås foretatt i forhold til de eksisterende salgs- og skjenkebedrifter i
samråd med stedlig politi og kommunalt kontrollorgan for salg/skjenking av alkohol.

Forslaget om at bedrifter med skjenketid utover kl. 23.00 skal ha minst én kontroll
årlig i løpet av de 3 siste timene av skjenketiden på fredag kveld/natt til lørdag eller
lørdag kveld/natt til søndag vurderes som fornuftig og anbefales.

Bevillins- o omsettin s eb r
De kostnadene som Sirius har kommet fram til synes noe høye ut fra vurdering av
tidsbruk og vil hvis de settes ut i livet være svært økonomisk tyngende for bedrifter
ute i distriktet med begrenset kundetilgang. Det vises bl.a. til nevnt moment under
forrige punkt ved vurdering av Departementets forslag om økning av kontrollører.

Søknad om skjenkebevilling for "En enkelt anledning" foreslås av Departementet lagt
på samme nivå som for alminnelige skjenkebevillinger, kr 8.000,-. Dette er en
bevilling benyttet i forhold til festivaler etc. Erfaring fra lokalt hold tilsier at beløpet er
altfor høyt i forhold den omsetning som kan forventes. Disse lokale festivalene har et
sterkt innslag av kulturaktiviteter og vurderes som svært verdifulle i lokalsam-funnet.
Man må ikke sammenligne med festivaler i de større byene som har et helt annet
kundegrunnlag. Øksnes kommune har i dag et gebyr på kr 1.250,-.
Sammenlignet med en "Ambulerende" skjenkebevilling som koster kr 280,- utgjør
merarbeidet ved en skjenkebevilling for "En enkelt anledning" innhenting av 2
høringsuttalelser ekstra. Det forutsettes at begge bevillingstypene gis av administra-
sjonen etter delegasjon. Dette vurderes som et stort misforhold kostnadsmessig sett.

Minstegebyr for omsetting bør ikke økes utover dagens nivå. Dersom en bedrift har
en stor omsetting av alkoholholdig drikk vil det gjenspeiles gjennom den årlige
innbetalingen som fastsettes ut fra ant. omsatt mengde alkohol innen for de enkelte
klasser.

Anbefaling
Det anbefales at søknads eb ret for en alminnelig salgs- og skjenkebevilling ikke bør
overstige kr 3.000,-.
For å ikke avskjære lokale lag/foreninger fra å arrangerer mindre festivaler etc.
anbefales at søknads eb ret for en skjenkebevilling for "En enkelt anledning" ikke
overstiger kr 1250,-.
Det anbefales at minstegebyret for omsettino av alkoholholdig drikk holdes på
dagens nivå.



12.11.2013 FORMANNSKAPET
Forslag fra Tore Christiansen:
Forslagom at 2 kontrollørerfrafallesellergismulighetfor dispensasjontas ut av
høringsuttalelsen.

Det ble stemtalt. mellområdmannensinnstillingogforslagfra Tore Christiansen-og
Christiansensforslagvedtasmd4 mot3 st.
FS-086/13 VEDTAK:
Det fremmesflg. høringsforslagfra Øksneskommune:

Reaks'onsmønster å overtredelseav re elverket
Øksnes kommune ser behovet for å få en likebehandlingav overtredelser av
regelverketpå nasjonaltplan, i formav prikkbelastning.
For Kommunenvil det administrativtføre til et merarbeidå holde registerfor åjour-
føring av antall prikkersom et salgs- og/eller skjenkestedevt. måtte påføre seg i
løpetav en 3-årsperiode.

Anbefaling
Det anbefalesat forslagetgjennomføressombeskrevet.

Økte kravtil kontrollmed kommunalebevilliner

Bevillins- o omsettin s eb r
De kostnadenesom Sirius har kommetfram til synes noe høye ut fra vurderingav
tidsbrukog vil hvisde settes ut i livetvære svært økonomisktyngendefor bedrifter
ute i distriktetmed begrensetkundetilgang.Det vises bl.a. til nevnt moment under
forrigepunktved vurderingav Departementetsforslagom økningav kontrollører.

Søknad om skjenkebevillingfor "Enenkeltanledning"foreslåsav Departementetlagt
på samme nivå som for alminnelige skjenkebevillinger,kr 8.000,-. Dette er en
bevillingbenytteti forholdtil festivaleretc. Erfaringfra lokaltholdtilsierat beløpeter
altforhøyt i forholdden omsetningsom kanforventes.Disse lokalefestivalenehar et
sterktinnslagav kulturaktiviteterog vurderessom sværtverdifullei lokalsam-funnet.
Man må ikke sammenlignemed festivaleri de større byene som har et helt annet
kundegrunnlag.Øksneskommunehar i dag et gebyrpå kr 1.250,-.
Sammenlignetmed en "Ambulerende"skjenkebevillingsom koster kr 280,- utgjør
merarbeidet ved en skjenkebevillingfor "En enkelt anledning" innhentingav 2
høringsuttalelserekstra. Det forutsettesat begge bevillingstypenegis av administra-
sjonenetterdelegasjon.Dette vurderessomet stortmisforholdkostnadsmessigsett.

Minstegebyrfor omsettingbør ikkeøkes utoverdagensnivå.Dersomen bedrifthar
en storomsettingav alkoholholdigdrikkvildet gjenspeilesgjennomden årlige
innbetalingensomfastsettesutfra ant. omsattmengdealkoholinnenfor de enkelte
klasser.

Anbefaling



Det anbefales at søknads eb ret for en alminnelig salgs- og skjenkebevilling ikke bør
overstige kr 3.000,-.
For å ikke avskjære lokale lag/foreninger fra å arrangerer mindre festivaler etc.
anbefales at søknads eb ret for en skjenkebevilling for "En enkelt anledning" ikke
overstiger kr 1250,-.
Det anbefales at minstegebyret for omsetting av alkoholholdig drikk holdes på
dagens nivå.

Vedlegg: Dok.ID
Vedlegg: Høring om endringer i alkoholregelverket - herunder 102197
normerte regler for inndraging av bevilling og økte krav til
kontroll med bevillinger.


