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Horing — endring i alkoholregelverket —herunder normerte regler for inndragning
av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger.

Det vises til I lelse og Omsorgsdepartementets horingsbrev av 08.10.2013. Politimesteren i
Ostfold har folgende merknader til de foreslatte endringer.

I.orsla til normerte re ler for inndra ^n av sal sisk.enkebevillin er:

Politidistriktet stotter 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
storre grad av likhet , forutberegnlighet og rettsikkerhet for den enkelte bevillingshaver
uavhengig hvor i landet man driver sin næringsvirksomhet. Ved en slik ordning vil man ogsa
unnga konkurransefortrinn i næringen avhengig av kommunegrenser ved at en kommune
praktiserer inndragningsinsfituttet mer liberalt enn andre. Det vil ogsa virke preventivt for
bransjen at det foreligger klare regler for hva brudd på salgs-/skjenkebestemmelsene vil
medfore, og vil kunne gi de seriose aktorene et fortrinn. Videre vil det kunne være et godt
verktoy for handlekraft for ansvarlig kommunal myndighet.

Slike skjernatiske regler vil nodvendigvis også ha visse svakheter. De vil gripe inn i og
redusere kommunenes skjonnsmvndighet i den enkelte sak, fleksibiliteten til a vekte alle
omstendigheter som kan ha betvdning for en sak, herunder vekdegging av skjenkestedets
historikk, blir ogsa noe redusert. Samtidig ser vi at de foreslåtte endringer ivaretar noe av
dette ved at det innfores regler (forslagets \.": 10-4) som vil gi rom for å utove det individuelle
forvaltningsmessige skjonnet ved helt spesielle saker.

Samlet sett finner vi at det er gode argumenter for å innfore et slikt regelverk. De
aLkoholpolitiske hensvn som krever lokalkunnskap rader fortsatt den enkelte kommune over
ved fastsettelse av tak på antall salgs/skjenkebevillinger fastsetting av skjenkedder innenfor
det gjeldende regelverk, samt behandling av den enkelte soknad og fastsetting av rammer
for tildelte bevillinger. Reaksjonsfastsettelsen ved en bevillingshavers brudd pa sentrale
bestemmelser i alkohollov med forskrift, bor behandles mest mulig likt pa nasionalt niva.

Østfold politahstrikt

.-Limblisfrafir enhel. besok: Gleng,:gaten  /9
Post. Postboks '3, l'01 SARPtiBbRG

"Ilf. 69 11 33 00 Eaks: 69 11 34 0-
post.c>stfold(d4)olitiet.no

Org. nr.: 983 996 08
Bankgiro: '694.05.11581



Innforing av normerte regler for inndragning vil være et nodvendig virkemiddel for a fa

dette gjennomfort.

Nærmer om forsla et om a innfore et rikktildelin ssystem:

Polifidistriktet ser at forslaget om at de normerte inndragningsregler innfores som et

pnkktildelingssystem etter samme mal som prikkfildelingssvstemet i vegtrafikkloven, vil gi

det regleverk som er klarest og enklest a handheve. En viser i hovedsak til den begrunnelse

som er gitt ovenfor, og til de argumenter som er anfort i horingsnotatet. At bestemmelsen i

alkoholloven  1-8 annet ledd endres fra à være en fakultativ bestemmelse om inndragning

til a forskrifthjemle obligatoriske regler når inndragrun. g skal foretas er en nodvendig

regelendring. At en ordning med helt/delvis prikkfildelingssystem som mal og

arbeidsverktov for inndragning har vært praktisert med gode erfaringer i fiere kommuner

over fiere ar understotter også at slike normerte regler fungerer i praksis.

Skal forhold beskrevet i alkoholloven tred.e ledd omfattes av rikktildelin ss .stemet:

Departementet ber særskilt om horingsinstansenes syn på om inndragningsgrunnene angitt i

alkoholloven 1-8 tredje ledd, at en bevilling kan inndras dersom det foregår gjentatt

narkotikaomsetning eller diskriminering pa stedet, skal omfattes av ordningen.

Polifidistriktet ser at dette er en kompleks problemstilling, og at det er krvssende hensvn

som gjor seg gjeldende. Bevismessig kan slike saker også være utfordrende for

kontrollorene, med mindre saken anmeldes og politietterforskning iverksettes. I lensvnet til

sammenheng og konsekxens i regleverket tilsier at ogsa disse overtredelser omfattes. Vi

bemerker at vi fmner det viktig og nktig at man har bestemmelse om at omsetning av

narkotika pa et skjenkested kan fore til inndragning av bevilling. Det er preventivt og

plasserer ansvar. Det understreker at bevillingshaver har ikke bare et ansvar for at

skjenkingen foregår etter regelverket, vedkommende har ogsa et ansvar for a ha oversikt

over om det foregar annen ulovlig aktivitet pa stedet. Har det blitt avdekket

narkotikaomsetning ved en kontroll og det igjen avdekkes, kan det etter vår oppfatning være

en indikasjon pa at bevillingshaver ikke har tatt filstrekkelig tak i problemet og at man ikke

har truffet de nodvendige tiltak for a unnga dette. Ved at avdekking av narkotikaomsetning

på stedet innlemmes i prikkbelasmingssystemet vil dette være et incitament for

bevillingshaver til straks a ta tak i problemet, da reaksjonsnivåer fremgar av forskriften og

det fordrer reaksjon fra kommunen.

Når det gjelder antall pnkker som skal tildeles for dette er vi noe i tvil. Vi anser imidlertid

omseming av narkorika pa arenaer hvor det i hovedsak frekventerer unge mennesker og

voksne unge som alvorlig krinun. alitet og viktig a forebygge. Skjenkesteder skal ikke være et

amested for omseming av illegale stoffer. Det er, som oven for nevnt, viktig at

bevillingshaver selv tar dette på alvor nar det avdekkes forste gang. Det antas at det bor

tildeles minst fire prikker. Ved tildehng av fire prikker vil man ogsa kunne benvtte seg av

forskriftsbestemmelsen § 10-4 annet ledd som åpner for fildeling av flere prikker ved særlig

skjerpende omstendigheter etter en konkret vurdering. Dersom det avdekkes at en av

stedets ansatte omsetter narkotika er dette klart mer alvorlig, og reaksjonsnivaet ma skjerpes

betvdelig. For ovrig hemerkes at slik alkoholloven 1-8 tredie ledd i dag er utformet med

krav om "gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet" for inndragning kan foretas,

utelukker det rildeling av åtte prikker og inndragning ved forste gangs overtredelse.



Når det gjelder gjentatt diskriminering pa skjenkestedet, og reaksjon i forhold til bevillingen,
gjor i hovedsak de samme hensvn som nevnt ovenfor seg gjeldene. Det er et viktig tema, og
gjentatt diskriminerende forskjellsbehandling fra aktorene ma folges opp. Dette er imidlertid
vanskelig saker å bevise og stiller store krav til kontrollorene. Foreligger det en strafferettslig
reaksjon for overtredelse av straffeloven .349a vil dette være enklere å handtere, men det
antas at dette unntaksvis vil foreligge. Nar det gjelder tildeling av prikker er vi også her i
men dersom en slik overtredelse er dokumentert begått gjentatte ganger nu det minimum til
deles fue prikker.

0 f en n s erioden:

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

Inndra Un stidens len de:

Politidistriktet har ingen merknader til at standardinndragningen settes til en uke, jfr.
forslagets ST:: 10-2 annet ledd, 1. punkrum. 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 ogsa at det er
viktig at kommunen har mulighet til a 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 horingsinstansens syn pa forslaget om at salg og skjenking til en person som er apenbart
påvirket av rusmidler skal medfore fire prikker. Vi bemerker at vi er erng i at de tilfelle som
er oppfort med atte prikker i forslaget er sa alvorlig at de ktalifiserer til dette. Etter vår
oppfatning bor også avdekking av salg/skjenking til apenbart beruset person medfore åtte
prikker.

Det vises til at forskrift om omsetning av alkoholdig drikk kap.4 har klare regler for
skjenking og hvorledes apenbart berusede personer skal håndteres. Det paligger
bevillingshaver en plikt dl å vise bort åpenbart berusede personer, og selvfolgelig heller ikke
skjenke alkohol til åpenbart pavirket person. Dette ansvar er det helt vesentlig at
bevillingshaver tar. Undersokelser og var erfanng i politidistriktet viser at det er en
sammenheng mellom bemselsesgrad, vold og ordensforstyrrelse om natten. Alkohollovens
formal er klart, jf lovens 1-1: "..a begrense i storst mulig utstrekning de samfunnsmessig
og individuelle skader alkoholbruk kan innebære". De enkelte skjenkesteders etterlevelse av
regelverket vil kunne være med a forebygge dette. Begrunnet i dette mener vi at
overskjenking er sa vidt alvorlig og medforer et så vidt stort potensial for uro og vold bade
pa og utenfor skjenkestedet, samt andre samfunnsmessige skadevirkninger, at avdekking av
dette bor medfore atte prikker og inndragning.



Nar det gjelder overtredelser som er foreslatt a tildeles fire prikker er vi i det vesentlige enig
forslaget. Brudd på alderskrav for den som er satt til a selge eller skjenke alkohol henfores

inn under dette. Vedrorende dette bemerker vi at det etter var oppfaming sier noe om
bevillinghavers seriositet dersom person som ikke fvller alderskravene forestar
salg/skjenking av alkohol. De ansatte, deres alder og hvilket arbeid de skal utfore i
virksomheten har bevillingshaver kontroll over, og her bor det være lett å folge regleverket.
Det vil også reise sporsmal om opplæring og modenhet for denne personen når alderskravet
ikke er oppfvlt. Etter vår oppfatning er fire prikker et minimum her.

Det a ha en åpenbart pavirket person i lokalet/gi adgang til apenbart pavirket person er
foreslått å gi to prikker. Slik vi ser det er det vil det a gi adgang for apenbart pavirkede
personer eller la de oppholde seg i lokalet, oke faren for overskjenking. De vil også ofte i
storre grad enn mindre berusede personer utgjore et potensial for å forarsake
ordensforstvrrelser, uro og brak pa utesteder. Det er av den grunn viktig at dette unngås, og
at salgsiskjenkesteder folger regelverket vedrorende dene. Etter var oppfatning bor det
vurderes å ilegge fire prikker ved overtredelser av denne art.

Forsla om okte krav til kontioll med kommunale bevillin er:

l'ohtidistriktet stotter forslaget om a oke de krav som stalles til gjennomforing av kontroll av
salgs og skjenkebevillinger. Det a forskriftshjemle klare krav til maten kontroller skal
gjennomfores på, klare krav til kontrollorenes kunnskaper m.v., vil bidra til at det
gjennomfores kontroller som er kvalitetsmessig hovere, mer effektive, og fremmer de mål
som fremgar av alkohollov og forskrift bedre enn i dag. Det er ogsa en forutsetning for å
kunne gjennomfore nasjonale retningslinjer i form av et prikkbelastningssystem at kvaliteten
pa de kontroller som gjennomfores er hov, og at de overtredelser som avdekkes
dokumenteres på en shk måte at de bevismessig holder mål og at rettsikkerheten ivaretas.

At det innfores bestemmelser om at kontrollen skal foretas av to personer anser vi som et
viktig bidrag til dette. Videre at kontrollorene skal bestå den samme kunnskapsproven som
bevillingshaver. Etter vår oppfatning bor det også i forskriften konkretiseres nærmere,
utover at det at hver kommune er ansvarlig for opplæring i rapportskriving og
kontrollmetoder, antall timer og konkrete krav til hva som skal gjennomgås vedrorende
disse punkter. Krav til opplæring av kontrollorer må være lik. Da bor det ikke overlates til
den enkelte kommune å fastsette hva man skal legge i disse opplæringspunkter, og hvor mve
ressurser man skal bruke p akkurat dette.

Politidistriktet har forovrig erfaring med at skjenkekontrollorer og polititienestemenn har
vært pa samme skjenkested pa samme tid, og at politiet i ettertid har stilt sporsmal ved
hvorfor det ikke ble innrapponert brudd pa bestemmelsen om overskjenking. Politiets
observasjoner, baser pa kunnskap og erfaring, tilsa at dette burde vært rapportert. Dette ble
tatt opp i samarbeidsfora MAKS. et mterkommunalt samarbeid i nedre Glomma regionen

vedrorende felles alkoholpolitiske retningslinjer, sanksjonssystem, krav ni kontroll,
utdanning (ansvarlig vertskapskurs), hvor ogsa politiet er med. Denne erfaring underbvgger
etter var oppfatning behovet for okte nasjonale kompetansekrav til kontrollorene.

Tids unkt for -ennomforin av kontroller:

Politidistriktet stotter forslaget om a forskriftsfastsette krav om at et visst antall kontroller
skal utfores i skjenketidens siste timer. Bade forskning og erfaringer innad i distnktet viser
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at tidspunktet kontrollen foretas pa er av stor betvdning med hensvn til hva man vil avdekke

— spesielt med hensvn til problematikken overskjenking og skjenking til nUndreårige.

l'telivsmonsteret har endret seg de senere ar. Folk kommer ofte sent til bven, og tiden de

tilbringer på skjenkestedene er ofte relativt kort. Næringen har, særlig når det gjelder

etablissementer som diskotek, nanklubb og barer forholdsvis fa timer hvor det er "trokk"

pa stedet, og det er da omsetning og inntjening er storst. Dette understottes av dialogmote

polindistriktet har hatt med representanter for bransjen i flere av Ostfoldbvene. Disse har

gitt utrykk for at det er den siste timen de har opptil halve omsetningen. Dette gjelder typisk

for steder uten matservenng. Det betyr at det er da pagangen fra gjester er storst, og

personalet har da også mindre kapasitet til a vurdere kunden. Da er faren for overskjenking

og skjenking til mindrearige storst. Krav til kontroller etter kl. 23.00 på nriske helgearenaer

(diskotek, bar, mv.) kan med fordel innfores.

Slik utelivsbilde er på de fleste steder antas det at det er flest folk ute fredag kveld og

lordagskveld, og det er da effekten av å gjennomfore sene kontroller blir storst. Det anses

hensiktmessig å forskriftsfastsette dette. Kommunen star forovrig fritt til â sende sine

kontrollorer ut for a foreta sene kontroller ved etablissementer som har sin "topp" pa andre

ukedager.

viktig arena for kontroller mot skjenking av alkohol til mindrearige er typiske steder som

har 18 ars grense. A kontrollere slike steder vil være forebyggende. Det bor vurderes om det

skal fremgå av forskrift at det skal has fokus pa gjennomforing og oke antall kontroller på

skjenkesteder med denne aldersgrense.

Reaks'oner rettet mot den ansatte :

A innfore et adrnmHstrativt kommunalt forvaltet reaksjonssystem mot den enkelte ansatte

som måtte bryte alkohollovens salgs/skjenkebestemmelser finner vi ikke a anbefale.

Politidistriktet er enig med departementet på dette punkt. Den forvaltningsmessige

reaksjonsfastsettelsen ma rettes mot ansvarlig bevillingshaver. Det vises til at det er

eter/bevilhngshaver som bestemmer rammene for at den ansatte best mulig skal gjore

jobben sin i henhold nI regelverket. Eier/bevillingshaver ma legge til rette for at driften kan

foregå i samsvar med alkohollovens bestemmelser ved å sorge for tilstrekkelig antall ansatte,

god opplæring m.v. Dette vil også gjelde for ansatt stvrer/ stedfortreder, selv om

vedkommende har et særskilt ansvar for a fore tilsyn med utovelsen av bevillingen.

Viktigere enn å innfore reaksjoner mot den ansatte, spesielt nar det gjelder

skjenkebevillinger, er krav om at den som skal benene en bar må ha gjennomfort en form

for kunnskapstest. Dette kreves i dag for bevillingshaver eller stvrer/stedfortreder, jf

alkoholforskriften kap 5. Ovrig ansatte bor ha gjennomfort et kurs i ansvarlig

alkoholhandtering for de far drive skjenking. Det antas at et slikt strengt regelverk i praksis

vil kunne fore til utfordnMger for bransjen i startim. Det er mve utskiftninger, og det vil ogsa

innebære en ekstra kostnad. Etter var oppfatninger er imidlertid god kunnskap om

regelverket og evne til a vurdere grad av beruselse, alder mv. hos kunden en forutsetning for

a etterleve regelverket.

Ved de alvorligste brudd på alkohollovens salgs/skjenkebestemmelser bor kommunen

vurdere a anmelde forholdet. Det blir da politiets oppgave å etterforske og vurdere om

straff iht. alkoholloven kap 10 skal ilegges, og eventuelt hvem som skal straffes - foretaket

som sadan, bevillingshaver eller den enkelte ansatte. Slik vi ser det er dagens bestemmelser
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dekkende for a kunne straffesanksjonere brudd pa alkoholloven. I M endringhtvidelse
anses ikke a være nodvendig. l'tfordringen kan ligge i prioriteringen av den
etterforskningsmessige og patalemessige behandling av disse sakene. Vi ser at det vil gi
uheldig signaleffekt dersom forhold anrneldes men ikke folges opp av
politi/patalemvndighet på behong mate.

Med hilsen

.7 .23eate ;, g
polinmeste

Sukslaandlei:

Iilde Arnesen. p.adv
Ilf: 69302643
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