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Høring - forslag om endringer i alkoholloven og alkoholforskriften

Det vises til epost fra Politidirektoratet ved June Sivertsen av 25.11.2013. Politidirektoratet
ber om uttalelse til endringer i alkoholloven foreslatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
Fristen fiu uttalelse er satt til attende januar 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet onsker a effektivisere kontroller og sanksjoner knyttet
skjenking av alkohol. Formal med de foreslatte endringene er å oke etterlevelse av
regelverket knyttet til skjenking av alkohol og legge til rette for scriose aktorer.

For å oppnå dette er det foreslått å ta inn en forskriftshjemmel i alkoholloven Ç 1-8 annet
ledd som fastsetter at det kan gis standardiserte reaksjoner for uhke typer overtredelser av
alkoholloven. Standardiseringen skal effektivisere og forenkle saksbehandlingen samtidig
som forutsigbarheten for innehavere av skjenkebevilling okes. Forskriftsbestemmelsene om
standardiserte reaksjoner er foreslatt tatt inn i alkoholforskriften kapittel 10.

Normerte tegler for inndragning og innføring av prikktildclingssystem
I Oslo politidistrikt er det ca 1000 skjenkebevillinger, og de fleste skjenkestedene er
lokalisert i Oslo sentrum. Ifolge statistikk fra Oslo kommune ved Næringseraten ble det i
2013 foretatt ti inndragninger (ni midlertidige, en permanent) av skjenkebevilling pa
grunnlag av skjenking og/eller politimessige forhold ved skjenkestedet.

Oslo politidistrikt fremhever at ansamlinger av berusede personer i Oslo sentrum, særlig
natt til lordag og sondag i dag representerer en stor utfordring for politiet både i forhold til
opprettholdelse av ro og orden og forhindring av voldshendelser. En undersokelse av
voldsanmeldelser fra 2009 ("Vold i Oslo 2009 - en analvse av voldsanmeldelser fra 2. halvår
2009"), viser at 27,7 Q.0 av anmeldte voldshendelser i Oslo sentrum skjer i på eller i
tilknyting til restaurant eller utested.

Oslo politidistrikts erfarMger tilsier at flere skjenkebevillinger bor inndras på grunnlag av
overskjenking og man onsker en hoyere inndragningsfrekvens. Oslo politidistrikt er derfor i
utgangspunktet positive til en slik standardisering som er foreslått av Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Mulighet til å videreføre SALUTT prosjektet
I Oslo har man imidlertid også erfaring med alternative filnærminger til forebygging av
brudd på regelverket knyttet til skjenking av alkohol. Oslo politidistrikt har deltatt i

SAIITIT-prosjektet ("Sammen gjor vi utelivet tryggere"). Prosjektet er ledet av Oslo

kommune og har som formål å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til
mindrearige, vold og ordensforstyrrelser gjennom en positiv dialog med og opplæring av

utelivsbransjen, samt okt tilsyn og kontroll. Prosjektet ble iverksatt i slutten av 2011 i et
geografisk avgrenset område av Oslo sentrum og erfaringene har vært positive. I Oslo

byråds budsjettforslag for 2014 er prosjektet foreslatt viderefort og utvidet.

Prosjekter av den type som SALLIT representerer vil vanskelig kunne gjennomfores

dersom man er bundet til de normerte reglene som er foreslatt av I lelse- og

omsorgsdepartementet. Oslo politidistrikt anser at det vil være hensiktsmessig å ta inn en
bestemmelse i forskriften som gjor det mulig for kommuner å soke om unntak fra de

normerte reglene i forbindelse med særskilte prosjekter som fremmer alkohollovens formål.

Særlig om bruk av prikker i forhold til diskriminering og omsetning av narkotika
Helse - og omsorgsdepartementet har bedt horingsinstansene om å kommentere hvorvidt

man mener at gjentatt diskriminering og narkotikaomsetning bor tas inn i
prikktildelingssystemet og hvor mange prikker forholdene i så fall bor tildeles.

Vedrorende diskriminering onsker Oslo politidistrikt å fremheve at å nekte gjester adgang til
et skjenkested pa grunn av religion, livssyn, hudfarge, nasjonal/etnisk opprinnelse, homofil

legning eller nedsatt funksjonsevne er uakseptabelt. Utestedsdiskriminering er et prioritert

område for Oslo pohtidistrikt, og vi har i samarbeid med Likestillings- og
disktimineringsombudet (LDO) og næringsetaten i Oslo kommune gjennomfort tiltak for å

forebygge utestedsdiskriminering (2010-2012). Mulighet iii a inndra skjenkebevilling anses
som et svært effektivt virkemiddel for a forhindre denne type diskriminering. Vissheten om

at man kan miste skjenkebevilling oppfattes som langt mer effektivt enn eventuelle boter
for brudd på straffeloven f;349a. Dette bekrefter ogsa aktorer i utelivsbransjen, blant annet i

samtaler med oss i forbindelse med ovennevnte prosjekt. Oslo polifidistrikt mener derfor at
gjentatt diskriminering bor inn i prikksystemet.

Oslo pohtidistrikt understreker videre viktigheten av å forhindre at skjenkesteder blir

samlingssteder for bruk, besittelse og omsetning av narkotika.

Oslo poliddistrikt mener at gjentatt diskriminering og narkotikaomsetning bor omfattes av

prikketildelingssystemet og at slike forhold bor vurderes som grove overtredelser av
alkoholloyen. Gjentatt overtredelse bor medfore atte prikker og dermed inndraging av

skjenkebeyillingen for en begrenset periode.
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