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Høringssvar - Forslag til endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

(alkoholloven) og forskrift 8. juni 205 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

(alkoholforskriften) – normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med 

bevillinger mv. 

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) har følgende svar på høringen vedr. 
alkohollovgivningen:  
 
VBFs medlemmer er leverandører til hotell-, restaurant-, uteliv- og reiselivsaktører i Norge, i 
tillegg er noen av våre norske produsentmedlemmer også aktører innenfor skjenke- og 
reiselivsnæringen. Våre medlemmer står for ca. 80 % av det registrerte volumet i Norge. Ca 
10 % av det registrerte volumet selges via HoReCa. Vi er primært opptatt av at denne 
bransjen skal ha forutsigbare rammebetingelser som er håndterlige – kombinert med et 
trygt og attraktivt uteliv/serveringstilbud.  
 
VBF er generelt av den oppfatning at departementets forslag til endringer i 
alkohollovgivningen ikke gir grunnlag for langsiktig og kvalitativ drift i bransjen. Vi kan ikke se 
at det er samsvar i forslaget mellom god og sikker drift, og risiko for inndragning av bevilling.  
VBF setter spørsmålstegn ved departementets forslag om innføring av et nasjonalt 
prikktildelingssystem, og vi er mot forslaget. Et så sterkt generelt inndragningsmiddel, mener 
vi er i konflikt med blant annet Helsedirektoratets uttrykte ønske om bedre dialog og 
samarbeid med næringen, og næringens muligheter for å lykkes. Inndragning bør være 
basert på konkrete vurderinger i enkelttilfeller, og bruk av skjønn er nødvendig. SALUTT-
prosjektet i Oslo er basert på samarbeid og dialog, og er et godt eksempel på et 
mangefasetert og fleksibelt tiltak, hvor dialogbaserte kontroller, synlig politi og 
kompetanseheving hos bransjen har dokumentert redusert overskjenking, vold og 
ordensforstyrrelser. Departementets foreslåtte prikktildelingssystem harmonerer etter vår 
oppfatning, ikke med SALUTT-prosjektets metodikk.  
 
Økt inndragningstakt vil ha uheldige konsekvenser for reiselivsnæringen. Slik prikkforslaget 
er utformet med en opptjeningsperiode på tre år og antall prikker pr. overtredelse, vil det 
for de fleste bedrifter være tilnærmet umulig ikke å miste skjenkebevillingen. 
Konsekvensene ved avvik vil bli så alvorlige at de taler mot å investere/satse i næringen – 
både finansielt og som en attraktiv karrierevei for kokker (som det er mangel på), stadig flere 
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med vin- og brennevinsutdannelse (vinkelnere utdannes nå på tre ulike fagskoler i Norge) og 
for andre arbeidstakere som vil ha en (trygg) arbeidsplass her. Departementets forslag vil 
bidra til at arbeidsplasser og investeringer innen HoReCa-området, vil bli så usikre at vi 
frykter at denne bransjen som allerede sliter med rekruttering og lønnsomhet, vil bli 
ytterligere svekket. Norsk reiseliv hadde trengt mer drahjelp, ikke pålegg og konsekvenser 
som bidrar til mindre forutsigbarhet. I norsk reiseliv arbeides det hardt og langsiktig for å 
bidra til gode opplevelser og lønnsomhet. Skal vi få til kvalitet på utelivs- og 
reiselivsområdene, må departementet bidra med tiltak som gjør at både langsiktighet og 
normal, operativ drift harmonerer med nødvendige sanksjoner mot useriøse aktører. 
 
For øvrig viser vi til NHO Reiselivs høringssvar og støtter de synspunkter som kommer frem 
der. På lik linje med NHO Reiseliv ønsker vi et møte med departementet for å diskutere 
reaksjonssystemer. Vi ønsker et mest mulig rettferdig system som skiller useriøse 
virksomheter fra de som opplever en uheldig episode til tross for seriøsitet og ansvarlig drift. 
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