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Høring—endringi alkoholregelverket—herundernormertereglerforinndragning
av bevillingog øktekravtil kontrollmedbevillinger.

Det vises til Helse og Omsorgsdepartementets høringsbrev av 08.10.2013. Politimesteren i
Østfold har følgende merknader til de foreslåtte endringer.

Forsla til normerte re ler for inndra av sal s skenkebevillin er:

Politidistriktet støtter i hovedsak forslaget om og lov/forskriftshjemle felles nasjonale regler
for kommunenes reaksjonsfastsettelse ved brudd på de sentrale
salgs/skjenkebestemmelsene i alkoholloven med forskrift. Sentrale retningslinjer vil skape
større grad av likhet, forutberegnlighet og rettsikkerhet for den enkelte bevillingshaver
uavhengig hvor i landet man driver sin næringsvirksomhet Ved en slik ordning vil man også
unngå konkurransefortrinn i næringen avhengig av kommunegrenser ved at en kommune
praktiserer inndragningsinstituttet mer liberalt enn andre. Det vil også virke preventivt for
bransjen at det foreligger klare regler for hva brudd på salgs-/skjenkebestemmelsene vil
medføre, og vil kunne gi de seriøse aktørene et fortrinn. Videre vil det kunne være et godt
verktøy for handlekraft for ansvarlig kommunal myndighet.

Slike skjematiske regler vil nødvendigvis også ha visse svakheter. De vil gripe inn i og
redusere kommunenes skjønnsmyndighet i den enkelte sak, fleksibiliteten til å vekte alle
omstendigheter som kan ha betydning for en sak, herunder vektlegging av skjenkestedets
historikk, blir også noe redusert. Samtidig ser vi at de foreslåtte endringer ivaretar noe av
dette ved at det innføres regler (forslagets § 10-4) som vil gi rom for å utøve det individuelle
forvaltningsmessige skjønnet ved helt spesielle saker.

Samlet sett finner vi at det er gode argumenter for å innføre et slikt regelverk. De
alkoholpolitiske hensyn som krever lokalkunnskap råder fortsatt den enkelte korrunune over
ved fastsettelse av tak på antall salgs/skjenkebevillinger, fastsetting av skjenketider innenfor
det gjeldende regelverk, samt behandling av den enkelte søknad og fastsetting av rammer
for tildelte bevillinger. Reaksjonsfastsettelsen ved en bevillingshavers brudd på sentrale
besternmelser i alkohollov med forskrift, bør behandles mest mulig likt på nasjonalt nivå.
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Innføring av normerte regler for inndragningvilvære et nødvendigvirkemiddelfor å få
dette gjennomført.

Nærmer om forsla et om å innføre et rikktildelin ss stem:

Politidistriktetser at forslagetom at de normerte inndragningsreglerinnføres som et
prikktildelingssystemetter sammemal som prikktildelingssystemeti vegtrafikkloven,vil gi
det regleverksom er klarestog enklestå håndheve.En viser i hovedsak til den begrunnelse
som er gitt ovenfor, og til de argumentersom er anført i høringsnotatet.At bestemmelseni
alkoholloven§ 1-8annet ledd endres fra å væreen fakultativbestemmelseom inndragning
til å forskrifthjemleobligatoriskereglernår inndragningskalforetas er en nødvendig
regelendring.At en ordning med helt/delvis prikktildelingssystemsom mal og
arbeidsverktøyfor inndragninghar vært praktisertmed gode erfaringeri flerekommuner
over fiereår understøtter også at slikenormerte regler fungereri praksis.

Skalforhold beskreveti alkoholloven 1-8trede ledd omfattes av rikktildelin ss stemet:

Departementet ber særskiltom høringsinstansenessyn på om inndragningsgrunneneangitt i
alkoholloven§ 1-8tredje ledd, at en bevillingkan inndras dersom det foregårgjentatt
narkotikaomsetningellerdiskrimineringpå stedet, skalomfattes av ordningen.
Politidistriktetser at dette er en kompleksproblemstilling,og at det er kryssendehensyn
som gjør seggjeldende.Bevismessigkan slikesakerogsåværeutfordrende for
kontrollørene,med mindre sakenanmeldesog politietterforskningiverksettes.Hensynet til
sammenhengog konsekvensi regleverkettilsierat også disseovertredelseromfattes.Vi
bemerker at vi finner det viktigog riktigat man har besternmelseom at omsetningav
narkotikapå et skjenkestedkan føre til inndragningav bevilling.Det er preventivt og
plassereransvar.Det understrekerat bevillingshaverhar ikkebare et ansvar for at
skjenkingenforegår etter regelverket,vedkommendehar også et ansvar for å ha oversikt
over om det foregårannen ulovligaktivitetpå stedet.Har det blitt avdekket
narkotikaomsetningved en kontroll og det igjenavdekkes,kan det etter vår oppfatningvære
en indikasjonpå at bevillingshaverikke har tatt tilstrekkeligtak i problemet og at man ikke
har truffet de nødvendigetiltak for å unngå dette. Ved at avdekkingav narkotikaomsetning
på stedet innlenunes i prikkbelastningssystemetvil dette være et incitament for
bevillingshavertil strakså ta tak i problemet, da reaksjonsnivåetfremgårav forskriftenog
det fordrer reaksjon fra kommunen.

Når det gjelderantallprikker som skaltildelesfor dette er vi noe i tvil.Vi anser imidlertid
omsetningav narkotikapå arenaerhvor det i hovedsak frekventererunge mennesker og
voksne unge som alvorligkriminalitetog viktigå forebygge.Skjenkestederskalikkevære et
arnested for omsetningav illegalestoffer. Det er, som ovenfor nevnt, viktigat
bevillingshaverselv tar dette på alvornår det avdekkesførste gang.Det antas at det bør
tildelesminst fire prikker.Ved tildelingav fireprikkervil man ogsåkunne benytte segav
forskriftsbestemmelsen§ 10-4annet ledd som åpner for tildelingav flereprikkerved særlig
skjerpendeomstendigheteretter en konkret vurdering.Dersom det avdekkesat en av
stedets ansatte omsetter narkotikaer dette klartmer alvorlig,og reaksjonsnivåetmå skjerpes
betydelig.For øvrigbemerkes at slikalkoholloven§ 1-8 tredje ledd i dag er utformet med
krav om "gjentatt narkotikaomsetningpå skjenkestedet"før inndragningkan foretas,
utelukkerdet fildelingav åtte prikker og inndragningved første gangsovertredelse.
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Når det gjelder gjentatt diskriminering på skjenkestedet, og reaksjon i forhold til bevillingen,
gjør i hovedsak de samme hensyn som nevnt ovenfor seg gjeldene. Det er et viktig tema, og
gjentatt diskriminerende forskjellsbehandling fra aktørene må følges opp. Dette er imidlertid
vanskelig saker å bevise og sfiller store krav til kontrollørene. Foreligger det en strafferettslig
reaksjon for overtredelse av straffeloven § 349a vil dette være enklere å håndtere, men det
antas at dette unntaksvis vil foreligge. Når det gjelder tildeling av prikker er vi også her i tvil,
men dersom en slik overtredelse er dokumentert begått gjentatte ganger må det minimum til
deles fire prikker.

0 'enin s erioden:

Det er foreslått en opptjeningsperiode på tre år. For at et system med prikkbelastning skal
ha den tilsiktede virkning er det, etter vår oppfatning, nødvendig at opptjeningstiden er av
en viss lengde. En opptjeningstid på minimum to år, maks tre år bør følge ordningen. Da
kan man forutsette at kommunen har hatt anledning til å foreta tilstrekkelig antall kontroller
for å kunne avdekke uregelmessigheter. En ser imidlertid av høringsnotatet at de kommuner
som har praktisert et slikt system ikke har hatt lengre opptjeningstid enn to år.

Inndra stidens len de:

Politidistriktet har ingen merknader til at standardinndragningen settes fil en uke, jfr.
forslagets § 10-2 annet ledd, 1. punktum. I de tilfelle det foreligger flere enn åtte prikker til
grunn for en inndragning, kan det være behov for å skjerpe inndragningstiden. Dette ser ut
til å være ivaretatt ved bestemmelsens § 10-2 annet ledd, 2.punktum. Vi ser også at det er
viktig at kommunen har mulighet til å foreta inndragning ut over det normale og ut
bevillingsperioden dersom en enkelt overtredelse eller flere overtredelser til sammen
fremstår som særlig alvorlig. Forslagets § 10-4 annet ledd ser ut til å ivareta dette.

Overtredelsens art o tildelin av rikker:

Antall prikker skal samsvare med overtredelsen alvorlighet. Departementet har særskilt bedt
om høringsinstansens syn på forslaget om at salg og skjenking til en person som er åpenbart
påvirket av rusmidler skal medføre fire prikker. Vi bemerker at vi er enig i at de tilfelle som
er oppført med åtte prikker i forslaget er så alvorlig at de kvalifiserer til dette. Etter vår
oppfatning bør også avdekking av salg/skjenking til åpenbart beruset person medføre åtte
prikker.

Det vises til at forskrift om omsetning av alkoholdig drikk kap.4 har klare regler for
skjenking og hvorledes åpenbart berusede personer skal håndteres. Det påligger
bevillingshaver en plikt til å vise bort åpenbart berusede personer, og selvfølgelig heller ikke
skjenke alkohol til åpenbart påvirket person. Dette ansvar er det helt vesentlig at
bevillingshaver tar. Undersøkelser og vår erfaring i politidistriktet viser at det er en
sammenheng mellom beruselsesgrad, vold og ordensforstyrrelse om natten. Alkohollovens
formål er klart, jf lovens § 1-1: "..å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessig
og individuelle skader alkoholbruk kan innebære". De enkelte skjenkesteders etterlevelse av
regelverket vil kunne være med å forebygge dette. Begrunnet i dette mener vi at
overskjenking er så vidt alvorlig og medfører et så vidt stort potensial for uro og vold både
på og utenfor skjenkestedet, samt andre sarnfunnsmessige skadevirkninger, at avdekking av
dette bør medføre åtte prikker og inndragning.
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Når det gjelderovertredelsersom er foreslått å tildelesfire prikker er vi i det vesentligeenig
i forslaget. Brudd på alderskravfor den som er satt til å selgeellerskjenkealkoholhenføres
inn under dette. Vedrørende dette bemerkervi at det etter vår oppfatning siernoe om
bevillinghaversseriøsitetdersom person som ikke fylleralderskraveneforestår
salg/skjenkingav alkohol.De ansatte, deres alder og hvilketarbeid de skalutføre i
virksomhetenhar bevillingshaverkontroll over, og her bør det være lett å følgeregleverket.
Det vil ogsåreise spørsmålom opplæringog modenhet for denne personen når alderskravet
ikke er oppfylt. Etter vår oppfatning er fire prikker et minimumher.

Det å ha en åpenbart påvirketperson i lokalet/gi adgangtil åpenbart påvirketperson er
foreslåttå gi to prikker.Slikvi ser det er det vil det å gi adgangfor åpenbart påvirkede
personer ellerla de oppholde segi lokalet,øke faren for overskjenking.De vil også ofte i
større grad enn mindre berusede personer utgjøre et potensial for å forårsake
ordensforstyrrelser,uro og bråk på utesteder. Det er av den grunn viktigat dette unngås,og
at salgs-/skjenkestederfølgerregelverketvedrørende dette. Etter vår oppfatningbør det
vurderes å ileggefireprikkerved overtredelserav denne art.

Forsla om økte krav til kontroll med kommunalebevillin er:

Politidistriktetstøtter forslagetom å øke de krav som stillestil gjennomføringav kontroll av
salgsog skjenkebevillinger.Det å forskriftshjemleklarekrav til måten kontroller skal
gjennomførespå, klarekrav til kontrolløreneskunnskaperm.v.,vil bidra til at det
gjennomføreskontroller som er kvalitetsmessighøyere,mer effektive,og fremmer de mål
som fremgårav alkohollovog forskriftbedre enn i dag.Det er også en forutsetningfor å
kunne gjennomførenasjonaleretningslinjeri form av et prikkbelastningssystemat kvaliteten
på de kontroller som gjennomføreser høy, og at de overtredelsersom avdekkes
dokumenterespå en slikmåte at de bevismessigholder mål og at rettsikkerhetenivaretas.

At det innføres besternmelserom at kontrollen skal foretasav to personer anser vi som et
viktigbidrag til dette. Videreat kontrollørene skalbestå den sarnmekunnskapsprøvensom
bevillingshaver.Etter vår oppfatning bør det ogsåi forskriftenkonkretiseresnærmere,
utover at det at hver kommune er ansvarligfor opplæringi rapportskrivingog
kontrollmetoder,antalltimer og konkrete krav til hva som skalgjennomgåsvedrørende
dissepunkter. Krav til opplæringav kontrollørermå være lik.Da bør det ikke overlatestil
den enkeltekommune å fastsettehva man skallegge i disseopplæringspunkter,og hvor mye
ressurserman skalbruke på akkuratdette.

Politidistriktethar forøvrigerfaringmed at skjenkekontrollørerog polititjenestemennhar
vært på samme skjenkestedpå samme tid, og at politiet i ettertid har stilt spørsmålved
hvorfor det ikkeble innrapportert brudd på bestemmelsenom overskjenking.Politiets
observasjoner,baser på kunnskap og erfaring,tilsaat dette burde vært rapportert. Dette ble
tatt opp i samarbeidsforaMAKS,et interkommunalt samarbeidi nedre Glommaregionen
vedrørende fellesalkoholpolitiskeretningslinjer,sanksjonssystem,krav til kontroll,
utdanning (ansvarligvertskapskurs),hvor også politiet er med. Denne erfaringunderbygger
etter vår oppfatning behovet for økte nasjonalekompetansekravtil kontrollørene.

Tids unkt for .ennomførin av kontroller:

Politidistriktetstøtter forslagetom å forskriftsfastsettekrav om at et visst antallkontroller
skalutføres i skjenketidenssiste timer.Både forskningog erfaringerinnad i distriktetviser
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at tidspunktet kontrollen foretaspå er av stor betydningmed hensyn til hva man vil avdekke
—spesieltmed hensyn til problematikkenoverskjenkingog skjenkingtil mindreårige.
Utelivsmønsterethar endret seg de senere år. Folk kommer ofte sent til byen, og tiden de
tilbringerpå skjenkestedeneer ofte relativtkort. Næringenhar, særlignår det gjelder
etablissementersom diskotek,nattklubb og barer forholdsvisfå timer hvor det er "trøkk"
på stedet, og det er da omsetningog inntjeninger størst. Dette understøttes av dialogmøte
politidistriktethar hatt med representanter for bransjen i flereav Østfoldbyene.Disse har
gitt utrykk for at det er den siste timen de har opptil halveomsetningen.Dette gjeldertypisk
for steder uten matservering.Det betyr at det er da pågangenfra gjesterer størst, og
personalet har da også mindre kapasitettil å vurdere kunden. Da er faren for overskjenking
og skjenkingtil mindreårigestørst. Krav til kontroller etter kl. 23.00på typiskehelgearenaer
(diskotek,bar, mv.) kan med fordel innføres.

Slikutelivsbildeer på de flestesteder antas det at det er flest folk ute fredagkveldog
lørdagskveld,og det er da effektenav å gjennomføre sene kontrollerblir størst. Det anses
hensiktmessigå forskriftsfastsettedette. Kommunen står forøvrig fritt til å sende sine
kontrollørerut for å foreta sene kontrollerved etablissementersom har sin "topp" på andre
ukedager.

En viktigarena for kontrollermot skjenkingav alkohol til mindreårigeer typiskesteder som
har 18års grense.Å kontrollereslikesteder vil være forebyggende.Det bør vurderes om det
skal fremgåav forskriftat det skalhas fokuspå gjennomføringog øke antallkontrollerpå
skjenkestedermed denne aldersgrense.

Reaks.onerrettet mot den ansatte :

Å innføre et administrativtkommunalt forvaltetreaksjonssystemmot den enkelteansatte
som måtte bryte alkohollovenssalgs/skjenkebestemmelserfmner vi ikke å anbefale.
Politidistrikteter enigmed departementetpå dette punkt. Den forvaltningsmessige
reaksjonsfastsettelsenmå rettes mot ansvarligbevillingshaver.Det vises til at det er
eier/bevillingshaversom bestemmer rammene for at den ansatte best muligskalgjøre
jobben sin i henhold til regelverket.Eier/bevillingshavermå leggetil rette for at driften kan
foregåi samsvarmed alkohollovensbestemmelserved å sørge for tilstrekkeligantallansatte,
god opplæringm.v. Dette vil ogsågjeldefor ansatt styrer/ stedfortreder, selvom
vedkornmendehar et særskiltansvar for å føre tilsynmed utøvelsen av bevillingen.
Viktigereenn å innføre reaksjonermot den ansatte, spesieltnår det gjelder
skjenkebevillinger,er krav om at den som skalbetjene en bar må ha gjennomført en form
for kunnskapstest.Dette krevesi dag for bevillingshaverellerstyrer/stedfortreder, jf
alkoholforskriftenkap 5. Øvrig ansattebør ha gjennomført et kurs i ansvarlig
alkoholhåndteringfør de får drive skjenking.Det antas at et sliktstrengt regelverki praksis
vil kunne føre til utfordringer for bransjen i starten.Det er mye utskiftninger,og det vil også
innebæreen ekstra kostnad. Etter vår oppfatningerer imidlertidgod kunnskap om
regelverketog evne til å vurdere grad av beruselse,a1dermv. hos kunden en forutsetning for
å etterleveregelverket

Ved de alvorligstebrudd på alkohollovenssalgs/skjenkebestemmelserbør kommunen
vurdere å anmelde forholdet.Det blir da politietsoppgaveå etterforskeog vurdere om
straff iht. alkohollovenkap 10 skalilegges,og eventuelthvem som skalstraffes - foretaket
som sådan,bevillingshaverellerden enkelteansatte.Slikvi ser det er dagensbestemmelser
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dekkende for å kunne straffesanksjonere brudd på alkoholloven. En endring/utvidelse
anses ikke å være nødvendig. Utfordringen kan ligge i prioriteringen av den
etterforskningsmessige og påtalemessige behandling av disse sakene. ser at det vil gi
uheldig signaleffekt dersom forhold anmeldes men ikke følges opp av
politi/påtalemyndighet på behørig måte.

Med hilsen

eate
politimeste

Saksbehandler:
Hilde Arnesen,p.adv
Tlf: 69302645
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