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Høringsuttalelse — forslag til endringer i alkohollovgivningen

Fagrådet innen rusfeltet i Norge takker for muligheten til å være høringsinstans i denne saken.

Fagrådet berømmer Helse- og omsorgsdepartementet for å ha tatt initiativ til en gjennomgang
av alkohollovgivningen og for å ha kommet med konkrete forslag til å redusere
maksimaltiden for skjenking av alkohol. En mer forsvarlig nasjonal alkoholpolitikk vil kunne
begrense skadevirkningene av alkohol, og være et viktig bidrag til den norske folkehelsa.
Nasjonal og internasjonal forskning viser på en tydelig måte sammenhengen mellom
tilgjengelighet og pris på den ene siden, og forbruk av alkohol på den annen. Forskning
påpeker også sammenhengen mellom tilgjengelighet og voldskriminalitet. Redusering av
skjenketida vil derfor være et viktig bidrag i riktig retning, slik Fagrådet innen rusfeltet i
Norge vtirderer det.

Vi ønsker å gi en uttalelse på følgende punkter:

• Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk pkt. 2.

• Inndragning av bevilling på stedet pkt. 3.7

• Endringer i forbudet mot auksjon for alkoholholdig drikk pkt. 5

• Statistikkinformasjon pkt. 9

Pkt. 2 Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk

Moss 22.12.09

Fagrådet støtter i prinsippet kommunenes selvråderett og frihet til å utforme en lokalt tilpasset
alkoholpolitikk innenfor alkohollovens rammer. Men som høringsnotatet fremhever, har det
vært en tendens til at kommunene velger i stadig økende grad å benytte maksimaltidene for
skjenking av alkoholholdig drikk. Departementets argumentasjon med å redusere
maksimaltidene for skjenking som et middel for å redusere tilgjengeligheten og dermed og
voldstilfeller støttes. I temamagasinet "God rusforebygging 2009", utgitt av Helsedirektoratet,
vises det til eksempel både fra Tønsberg og Kristiansand. Det ble i 2008, etter innstramming
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av skje etiden fra kl. 03 til k1.02, registrert betydelig reduksjon i den anmeldte
voldskriminalitet, sammenliknet med året før. I tillegg fremhever de også samarbeidet mellom
flere kommuner og fleretatlig samarbeid, som momenter som i tillegg til innstramming av
skjenketiden, kan ha bidratt til reduksjon av voldskriminaliteten. Dette er også et viktig tema å
se nærmere på, når en skal vurdere innsatsen med hensyn til å få redusert voldskriminaliteten
knyttet til skjenking.

Fagrådet er også enig i at en statlig styrt reduksjon av maksimaltiden for skjenking vil gi mer
like vilkår for næringen, også på tvers av kommunegrensene. Er det samme åpningstid i de
forskjellige kommunene slipper en også "skjenkelekkasje", ved at noen reiser til andre
kommuner som har lengre åpningstider. Dette har tidligere vært et av argumentene for å gå
for makstid i den politiske kommunedebatten rundt fastsettelse av skjenketider.

3.7 Inndragning av bevilling på stedet

Inndragning av bevilling på stedet er en alvorlig reaksjonsform. Dette vil kreve at
kontrollørene har god kompetanse og at kommunene har et godt system for å sikre
dokumentasjon og gode rutiner.
Fagrådet tenker at dette vil kunne være en god reaksjonsform, men da knyttet til formålet med
Alkoholloven- overtredelser der det er viktig at bruddet opphører øyeblikkelig. Forskrift om
omsetting av alkoholholdig drikk m.v. § 9-4 første punkt peker på tre områder. Dette er
aldersbestemmelsene, salgs- og skjenketidsbestemmelsene og forbudet om å skj enke til
åpenbart berusede personer.
Fagrådet mener inndragning av bevilling på stedet er et effektivt virkemiddel, og støtter derfor
forslaget om en forsøksordning, for å prøve dette ut.

5. Endring i forbudet mot auksjon for alkoholholdig drikk.

Fagrådet kan se behovet for at det gis mulighet til auksjon av alkohol mellom næringsparter
og auksjon mellom privatpersoner organisert og gjennomført av Vinmonopolet ved arv og
skifte der privatpersoner har vinsamlinger av høy verdi.

Fagrådet kan ikke se at det skal være nødvendig å ha bilde av aktuell alkohol som skal
auksjoneres bort i katalog på vinmonopolets internettside for å kunne gjennomføre auksjon.
Vi støtter departementet i arbeidet med å forhindre uthuling av det helhetlige reklameforbudet
Norge har.

9. Statistikkinformasjon

Fagrådet støtter departementets forslag om at kommunene og innehavere av avgiftsfritt salg
på flyplassene pålegges plikt til å gi informasjon til SIRUS for å sikre en nasjonal
kunnskapsoversikt om forvaltningen av alkoholloven. Dette for kontinuerlig å sikre en
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over".si om dermed kan gi mulighet til statlig politiske grep for å sikre videre forsvarlig

nasjonal alkoholpolitikk.

Fagrådet ser det som en klar fordel om all omsetning av alkohol blir kartlagt, for å få en så
god statistikk som mulig på området.

Med vennlig hilsen
Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Terje Turøy
Leder
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