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ihringsuttalelse til forslagtil endringeri alkohollovgivningen

Rådmanneni Sandnesviser til høringsbrevav 8. oktober2013fra Helse- og omsorgsdepartementet
medforslag til endringeri alkohollovgivningen.

Høringsnotatetinneholder(1)forslag til normertereglerfor inndragningav bevilling,(2) Forslag
om å øke kravenetil kontrollmed salgs- og skjenkebevillinger,(3)forslag om mindre
forskriftsendringerknyttet til kunnskapsprøvenog (4)forslag omjustering av bevillingsgebyrene.

(1)Departementetforeslår innføringav egenforskrift med nasjonalekrav til kommunensreaksjon
ved bruddpå alkoholloveniform av etprikkbelastningssystem.Forslaget innebærerfor eksempelat
det tildelesåtteprikker ved skjenkingtil mindreårige,fire prikker ved skenking til åpenbart
påvirkede og toprikkerfor konsumav medbraktalkohol.Forskriftenskal tydeliggjørekommunens
ansvarfor å reagere,samt sikre likebehandling.

Sandneskommunevurderte iforkant av inneværendebevillingsperiodeå innføreet slikt
prikkbelastningssystem.Kommunenvurderteda at etprikkbelastningssystemkunne blifor rigid og i
for litengrad sikret en konkretvurderingav det enkeltebruddetsett hen til aktuellsanksjon.Selv
om det blir lagt til grunnfor eksempelbruddpå grunn av skenking til åpenbartpåvirkede kan to
tilfeller være til dels ulike iforhold til bruddetsalvorlighetsgrad.Dette må ivaretasav kommuneni
vurderingenav sanksjonenbruddetskal møtes med.

Hvis etprikkbelastningssysteminnføresvil det utfra forslaget til departementetneppeføre til
særlig endringav vurderingenav alvorlighetsgradenfor ulikebrudd.Reaksjonsnivåetantas
allikevelå kunnegå noe opp i Sandnes dersomkontrollvirksomhetentildelerreaksjonerpå samme
nivå som i dag. Bakgrunnenfor det er at departementeti sittforslag foreslår atprikkene skalfølge
skjenkestedeti tre år. I Sandnesvil utfra dagensreglementogpraksis tre år gamle brudd i liten
grad vektleggesved nye brudd.Sandnes kommuneber departementetvurdereom tidligereprikker
ved et skjenkestedskal hefte i like stor grad ved stedet etter tre år.

(2)Departementetforeslår å øke kravenetil kontrollmed salgs- og skenkebevillinger. Dette ved å
(a)innførekrav om at kontrolløreneskal avleggekunnskapsprøveni alkohollovenfør de kan uøre
kontroll. (b)Videreforeslås det at kontrollenalltidskal utføresav minst to kontrollører.
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Departementetber (c)ogsåom synspunktertil om det bør innføreskrav om at skjenkekontrollen
alltid børfinne sted mot slutten av skjenketiden.

(a)Sandneskommuneharfelles skenkekontrollordningmed etflertall av kommunenei Sør-
Rogaland.I stor grad har dagens kontrolløreralleredeavlagt kunnskapsprøveni alkoholloven.
Innføringenav et slikt krav vil såledesha liten betydningfor Sandneskommunesine kontrollører.

Sandneskommuneerpositiv til at det settes krav om at kontrolloreneskal bestå kunnskapsprøven.
Dette med bakgrunni et ønske om kompetentekontrollorersamtfor å sikre den autoritetsom er
nødvendigved gjennomføringav kontrollen.Det antasat gode kunnskaperi regelverketsom skal
håndhevesgjør kontrollørenebedre i stand til å observereog skrivegode rapporter.

(b)Sandneskommuneer i utgangspunktetpositive til at kontrollenskalforetas av minst to
kontrollører.Forslagetanseså innebæreen bedringav rettssikkerhetenfor de stedersom blir
kontrollert,samt en bedringav sikkerhetentil kontrolløreneved gjennomføringav kontroller.
Imidlertider det visse steder der detforetas kontrollder det vil være tilstrekkeligmed &zkontrollor
pga stedets karakter.Det bør derforfinnes en unntaksregel,slik at detfor eksempelpå enkeltesmå
steder, steder med meget lav omsetning,kontrollpå dagtid mv. kan være tilstrekkeligå benyttekun
&.,kontrollor.Det vil kun unntaksvisvære behovfor to kontrollørerpå salgsstederfor øl.

Spørsmåletvil også ha en økonomiskkonsekvens,og mulighetenfor å kunne brukeen kontrolløri
de «enkle»tilfellenevil kunnefrigi kapasitet til øvrigekontrollereller gjøre kontrollvirksomheten
billigereenn om kontrollenealltid må gjennomføresav to kontrollører.

(c)ISandneskommunefinner alleredeflertallet av skjenkekontrollenested mot slutten av
skjenketiden.Sandneskommunevil allikevel ikke anbefaleat et slikt krav inntas i loven.Dette er en
styring av slenkekontrollen som kommunenbør kunne ta seg av utfra lokaleforhold. Iforhold til
en del skjenkebevillingervil andre tidspunktenn sent nattestidvære vel så relevanteå kontrollere.
Viderefor kommunermedflere skjenkebevillingerkan enformålstjenelig kontrollordningtilsi at
noen skjenkestedernoen ganger kontrollerestidligerepå kvelden.

(3)Departementetforeslår videre mindreforskriftsendringerknyttet til kunnskapsprøven.
Endringenegår utpå atprøven skal avleggeselektronisk,atprøvetiden utvidesfra 45 til 60
minutterog at gebyrfor å avleggeprøven økesfra 300 til 400 kroner.

Somfølge av at kunnskapsprøvenesom brukes i dag har større vanskelighetsgradenn de som ble
brukt tidligere—noe som bl.a. har medførtstørrestrykprosent-finner rådmannendet naturligat
provetiden utvides.Kommunenhar utgifterknyttet tilprøvetakingenog disse økes nårprøvetiden
økes. Rådmannenfinner det derfor naturligat gebyretogså økes nårprøvetiden utvides.

(4)Departementetber om synspunkterpå justering av bevillingsgebyrene.Departementetforeslår å
dele opp dagens bevillingsgebyri henholdsvissøknadsgebyrog omsetningsgebyr.Søknadsgebyret
skal gjenspeile kommunensutgifter ved å behandlesøknader.

Sandneskommuneerpositive til en oppdelingav gebyret i henholdsviset søknadsgebyrog et
omsetningsgebyr.Slik oppdelingkan muligensmedføreøkning av totalegebyrkostnaderfor salgs-
og skjenkestedermed liten omsetningav alkohol,men saksbehandlingav søknaderfor steder med
lav omsetninger like omfattendesom saksbehandlingav steder med høy omsetning.Dettefordi man
sjelden vet omsetningsnivåetfør stedet er i drift.Justeringav omsetningsgebyrsatsene,slik at de
bedresammenfallermed de reelle kostnadenefor skjenkekontrolleneansespositivt, ettersom
kommuneneantas åfå økede utgifterved at de eventueltpålegges mer kostbarekontrollrutiner,
samt mer arbeidskrevendeadministreringav gebyrene.
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Oppsummering:
Sandneskommuneer i all hovedsakpositiv til deforeslåtte endringer.
Endringeneantas åfå små konsekvenserfor SandneskommunebLa.pga dagenspraksis og
kontrollvirksomhet.

Rådmanneni Sandnes, 15.januar 2014

Bodil Sivertsen

Rune Kanne
Advokat

Dokumenteter ikke signertda Sandneskommunebenytter elektroniskgodkjenning.

3


