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FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGIVNINGEN
- HØRINGSUTTALELSE FRA ÅS KOMMUNE

Vi viser til brev av 23.09.2009 vedrørende forslag til endringer i alkohollovgivningen.

Forslag til høringsuttalelse fikk enstemmig tilslutning fra Hovedutvalg for helse og
sosial, jf. vedlagte saksfremstilling.

Ås kommune gir følgende høringsuttalelse:

1. Innskrenking av skjenketider for alkohol.
Ås kommune slutter seg til departements forslag til innskrenking av skjenketider med
en time fra k1.03.00 til k1.02.00.
2. Inndragning av salgs- og skjenkebevilling på stedet av kontrollør.
Ås kommune ønsker ikke at salgs- og skjenkekontrollører skal gis myndighet til å
stenge salgs- og skjenkesteder.
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HØRINGSUTTALELSE- FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLOVGIVN1NGEN

Forslag til
HØRINGSUTTALELSE FRA  ÅS KOMMUNE:
1. Innskrenking av skjenketider for alkohol.
Ås kommune slutter seg til departements forslag til innskrenking av skjenketider med
en time fra k1.03.00 til k1.02.00.
2. 1nndragning av salgs- og skjenkebevilling på stedet av kontrollør.
Ås kommune ønsker ikke at salgs- og skjenkekontrollører skal gis myndighet til å
stenge salgs- og skjenkesteder.

Ås, 3(111.2009

krY!
Per A. Kierulf
Rådmann

arit Roxru1d Leinhardt
Helse- og osialsjef

SAKSUTREDNING
Hovedutvalget for helse og sosial i Ås kommune har valgt å fokusere høringsuttalelsen
på følgende følgende 2 punktihøringsdokumentet:

1. Alkohollovens maksimaltid for skjenking innskrenkes med 1 time, fra k1.03.00 til
02.00. (s.8 i høringsdokument.)

2. Kommunene kan gi salgs- og skjenkekontrollør myndighet til umiddelbar
inndragning av bevilling. Departementet antar det vil være hensiktsmessig med
en frivillig 3-årig forsøksordning. (s.21 høringsdokument).

1. 1nnskrenking  av skjenketider for alkohol.
Vurderinger
o Virkninger for Ås kommune
Ås kommune har i dag regulert skjenketidene i lokal forskrift med maks skjenketid til
k1.02.00. Unntak gjøres i forbindelse med ambulerende skjenkebevillinger og
skjenkebevillinger for enkelt anledning.innskrenkning av skjenketiden med 1 time vil
berøre anslagsvis 3-5 av disse skjenkebevillingssøknadene årlig npe som anses som
en marginal del av det totale antall av denne typen søknader. De foreslåtte
innskrenkede skjenketidene vurderes å korrespondere bedre med Ås kommunes lokale
forskrifter om skjenketider og lokale alkoholpolitiske retningslinjer.

2. InndragniUg av saIgs-  og skjenkebevilling på stedet av kontrållør.
Vurderinger
I dag utføres skjenkekontrollene i As kommune av et privat vaktselskap, og dette
fungerer tilfredstillende.

VEDLEGG



Betenkningene til at salgs- og skjenkekontrollører fra f.eks vaktselskapene skal gis
større myndighet overfor salgs- og skjenkestedene er i hovedsak disse:
o  Tvangsutøvelse overfor skjenkesteder/salgssteder av kontrollør
Umiddelbar stenging av skjenke- og salgssteder som begår grove overtredelser av
alkohollovgivningen vil i praksis kunne bety at kontrollører må utøve tvang over for
skjenkestedet. Det er ikke ønskelig at salgs- og skjenkekontrollører skal ha slik
myndighet. Ås kommune vurderer at et godt samarbeid mellom lensmannen/politiet,
salgs- og skjenkekontroHører og kommunen gjør et slikt behov overflødig.
o  Kompetanse
Kontrollører som skal stenge et skjenke- og salgssted må ha betydelig kompetanse for
å gjennomføre en slik stenging. Det er lite trolig at kontrollører for vaktselskapharslik
kompetanse i dag.
Departementet presiserer også at ved å gi vedtakskompetanse til kontrollørene, vil
kravene øke for opplæring i bevismessige forhold og opplæring i kommunens
retningslinjer for salgs- og skjenkepolitikken. Det vurderes som urealistisk å
gjennomføre en slik kompetanseheving i praksis blant vaktselskapenes kontrollører.
• Klagesaker og rettslige etterspill
Stenging av skjenke- og salgssteder vil medføre klagesaker overfor kommunen som vil
kunne få rettslige etterspill. Kontrollørene som har stått for den fysisk stengingen på
vegne av kommunen vil da være involvert i saken langt utover det som er ønskelig fra
kommunens side.
• økte utgifter for kommunene for skjenkekontroller
Kontrollører fra for eksempel vaktselskaper som også gis myndighet til å stenge salgs-
og skjenkesteder vil høyne kontrollsatsene overfor kommunene når de blir tillagt flere
og mer kompetansekrevende oppgaver.
Med bakgrunn i vurderingene over er det heller ikke ønskelig for Ås kommune å delta i
noen frivillig 3-årig forsøksordning hvor dette blir utprøvd.

KONKLUSJON HØRINGSUTTALELSE FRA ÅS KOMMUNE:

1. Innskrenking av skjenketider for alkohol.
•Ås kommune slutter seg til departements forslag til innskrenking av skjenketider med
en time fra k1.03.00 til kl.02,00.
2. Inndragning av salgs- og skjenkebevilling på stedet av kontrollør.
Ås kommune ønsker ikke at salgs- og skjenkekontrollører skal gis myndighet til å
stenge salgs- og skjenkesteder.


