
 

Saltdal kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2009/1238 

Saksbehandler:  Christin Kristensen 

  

 
 

Saksfremlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Levekårsutvalg 54/13 02.12.2013 

Kommunestyre 57/13 11.12.2013 

 
Sign. Eksp. til: 

Helse og omsorgsdepartement 

Høring om endringer i alkoholregelverket. 

Foreliggende dokumenter: 

Brev dat. 08.10.13 fra helse- og omsorgsdept. vedlagt høringsnotat. 

Sakens bakgrunn 

I ovennevnte skriv, er det foreslått en del endringer i forhold til dagens praksis. I grove trekk er 

disse følgende: 

- Krav til normerte regler for inndragning av bevilling med bl.a. et prikksystem for 

overtredelser. 

- Krav til at kontrollører også skal ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  Innholdet 

i denne prøven er tenkt særskilt tilpasset kontrollører. 

- Krav til at kunnskapsprøvene skal tas elektronisk. 

- Justering av gebyrene  

o Justering av gebyr for prøver heves fra kr. 300 til kr. 400 

o Innføring av nytt gebyr for å søke om bevilling – kr. 8000 pr. søknad 

o Justering av omsetningsgebyrsatsene med fortsatt utgangspunkt i hvor stor 

omsetning det enkelte salgs-/skjenkestedet har pr. år. 

- Klarere regler for hvordan kontroller skal utføres 

 

De konkrete endringsforslagene er tatt inn i de ulike paragrafer fra side 42 til 46 i 

høringsdokumentet. 

Vurdering 

Hittil har kommunen vedtatt egne regler for kriterier for inndragning da dette ikke har vært 

lovregulert.  Det forslaget om regler for hvordan kontroller skal utføres og hva som skal til for å 

foreta inndragning, herunder med et prikksystem vil gi både kommunen og bevillingshaverne et 

mer forutsigbart system å forholde seg til. 

 

Et klarer regelverk for når og hvordan kontroller skal foretas vil også være en forbedring i 

forhold til dagens praksis.  

I forhold til skjenkebevillinger er det også foreslått at det skal kreves sen skjenkekontroll.  Dette 

betyr at det skal gjennomføres en kontroll innenfor de siste timene stedet er åpent.  Ut fra de 

spørsmålene som stilles i skrivets side 34, vil en foreslå at det kreves sen skjenkekontroll for de 

som har skjenketid etter kl. 23. En slik kontroll bør skje enten fredag eller lørdag, men det bør 

også åpnes for slik sen kontroll i uken for steder der aktiviteten er stor hele uken.  En slik 



kontroll bør kunne foretas flere ganger i året der det ansees nødvendig, men det bør være et krav 

om minst en gang i året. 

 

Kravet om at kontrollører også skal bestått kunnskapsprøve som er tilpasset det som forventes at 

de må kunne i kontrollsammenheng er positiv.  Dette gir større trygghet til de som skal 

kontrollere og kan gi en bedre kvalitet av kontrollene.   

 

Krav til elektronisk kunnskapsprøve kan gi ekstra tilretteleggingsbehov for mindre kommuner. 

Det er ikke alltid at det er tilgjengelige PC-er som kan brukes til dette formål og en prøve i 

papirformat kan være et greit alternativ.  Det må likevel kreves at det lages en ny prøve for hver 

gang en person skal ta en prøve.   Likevel hvis det er mulig å avholde elektronisk prøve, 

avgjøres resultatet med en gang, uten at noen fra kommunen må rette prøven.  Dette gir også en 

trygghet for at det ikke kan stilles spørsmål til juks i forhold til prøveretting. Ett spørsmål som 

kan stilles er om alle de som skal ta en slik prøve føler seg trygg ved bruk av data.  

 

Økning av gebyrene for hver prøve synes å være bra da denne satsen har vært en stund.   

Innføring av søknadsgebyr vil bidra til å dekke kommunens saksbehandlingsarbeid ved 

søknaden.    

 

Satsene for omsetningsgebyret foreslås regulert, men ordningen ved fastsetting i forhold til reel 

omsetning er foreslått uendret.  En forutsetter at det fortsatt vil være et fast minimum gebyr for 

de som har minst omsetning.  Dagens ordning er rettferdig i forhold til stedets inntekter ved 

bevillingen. 

Rådmannens innstilling 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 

normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 

kommentarer: 

- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått. 

- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas. 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013  

Behandling: 

Enstemmig innstilling: 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 

normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 

kommentarer: 

- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått. 

- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas. 

 



Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013  

Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 

normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 

kommentarer: 

- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått. 

- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas. 


