
FRØYA KOMMUNE
Hovedutvalg for forvaltning Møtebok
Møtedato: Arkivsaksnr: Sak nr:
19.11.2009 09/1807 147/09
Saksbehandler: Arkivkode: Gradering:
Anita Midtsian U60 &13

Saken skal behandles i føl ende utval
147/09 Hovedutvalg for forvaltning

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGIVNINGEN

Vedtak:

Hovedutvalg for forvaltning, som også er kontrollutvalg i Frøya kommune, støtter de foreslåtte endringer
i alkohollovgivningen i høringsnotat av 23.september 2009.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for forvaltning, som også er kontrollutvalg i Frøya kommune, støtter de foreslåtte endringer i
alkohollovgivningen i høringsnotat av 23.september 2009.

Vedlegg:

Høringsbrev av 23.09.09
Høringsnotat av 23.09.09

Saksopplysninger:

Helse- og omsorgsdepartementet har forslag til endringer i alkoholloven ute på høring. Høringsfristen er satt til
23.12.09.
De viktigste forslag endringer er sammenfattet i høringsbrevet: innskrenkning av maksimaltiden for skjenking
med en time, salg av egenprodusert alkoholholdig drikk på inntil 4,7 volumprosent i egen virksomhet, auksjon
av alkoholholdig drikk mellom private i regi av Vinmonopolet, og raskere og strengere reaksjon når brudd på
salgs- og skjenkebevillinger avdekkes ved kontroll.
Administrasjonen har gjennomgått høringsnotatet, og ser at departementet har gjennomført et grundig arbeid.
Vi har spesielt sett på alkohollovens maksimaltid for skjenking, som foreslås innskrenket med en time, kontroll
og reaksjonsbestemmelsene, samt bevillingsgebyrene.

Vurdering:

19.11.2009

Saknr: 147/09

Helse- og omsorgsdepartementet har med bakgrunn i spørsmål, og ønske fra Stortinget, sett behov for endringer i
alkohollovgivningen. Departementet har blant annet brukt den årlige undersøkelsen fra Sirus (Statens institutt for
rusmiddelforskning) om kommunenes forvaltning av alkoholloven i sine vurderinger.

Administrasjonen støtter forslaget til endringer i alkoholloven, spesielt en prøveordning der kontrollører av
kommunale salgs- eller skjenkebevillinger kan gis kompetanse til å inndra salgs- og skjenkebevilling på stedet,
dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål.



Rett utskrift bevitnes: ko ne
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olitisk sekretær

Utskrift til: Saksbeh. Anita Midtsian for videre oppfølging av saken.

Saknr: 147/09


