
FYLKESMANNEN I ROGALAND
Forvaltningsavdelinga

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Vår ref: 2009/9866 Deres ref
Arkivnr.: 008 Vår dato: 18.12.2009

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i alkohollovgivningen

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i alkohollovgivningen

Det vises til høring datert den 23. september 2009 med forslag til endringer i
alkohollovgivningen.

Fylkesmannen i Rogaland har noen merknader til høringen. Merknadene er nummerert etter
høringsnotatets kapittelinndeling.

2.  Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk

Fylkesmannen i Rogaland kan tilrå forslaget om at maksimal skjenketid innskrenkes med en
time. Ved vurderingen har vi lagt avgjørende vekt på at forslaget trolig vil ha positive
helsemessige-, og sosialpolitiske følger.

3.7.  Inndraging av bevilling på stedet

Forslaget om å gi skjenkekontrollørene myndighet til å inndra skjenkebevillinger på stedet er
fremmet som et mulig virkemiddel i regjeringens arbeid for å effektivisere kontrollen med
utøving av salgs- og skjenkebevillinger, og for sikre etterlevelse av regelverket.

Fylkesmannen i Rogaland finner ikke å kunne støtte forslaget. Hensynet til bevillingshavers
rettssikkerhet må i dette tilfellet veie tyngre enn hensynet til en effektivisering av kontrollen.

Etter dagens ordning er bevillingshaver gitt en mulighet til kontradiksjon ved at han får uttale
seg om rapporten før vedtak om inndragning fattes. Å frata bevillingshaver denne mulighet
finner vi betenkelig, spesielt med tanke på det til dels uoversiktelige faktum som kan ligge til
grunn for kontrollørens vedtak. I tillegg vil et inndragningsvedtak kunne få store økonomiske
konsekvensene for bevillingshaver. Vi vil også vise til at en fullmakt som foreslått i praksis
vil gi stor makt til enkeltpersoner som ikke er demokratisk valgt. Et vedtak om inndragning
vil  være  basert på skjønnsmessige vurderingar som bevillingshaver i ettertid vil ha vanskelig
for å imøtegå. Disse omstendigheter innebærer, etter vår vurdering, en ytterligere trussel mot
bevillingshavers rettssikkerhet.

Argumentene for å gi skjenkekontrollørene utvidet myndighet svekkes av at det ikke synes å
være et stort behov for en slik fullmakt. Politiet har allerede mulighet til å stenge et salgs-
eller skjenkested etter alkohollovens § 1-8a. Dersom kommunen mener at sanksjonene for
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brudd på regleverket må komme raskt etter bruddet, kan dette også oppnås gjennom at saker
hvor det kan være aktuelt å fatte vedtak om inndraging hastebehandles.

5. Endringer i forbudet mot auksjon for alkoholholdig drikk

Fylkesmannen i Rogaland støtter departementets forslag om auksjoner mellom private i regi
av AS Vinmonopolet.

8. Unntak fra tvisteloven  §  1-5

Fylkesmannen i Rogaland støtter forslaget om at saksøker skal gis mulighet til å rette søksmål
mot kommunen. En grunn som kan nevnes for å supplere departementes egen oppregning er
at bevistema for fleire av alkoholsakene er hvilke hensyn kommunen har tatt og om disse er
lovlige. Hvilke hensyn som ligger til grunn i den enkelte sak, vil som regel kommunen være
nærmest til å svare på. Eksempelvis vil det i saker hvor saksøker anfører at det er tatt
utenforliggende hensyn, regelmessig være i saksøkers interesse å føre dem som har fattet
vedtaket i første innstans som vitner. Det er da praktisk at saksøker kan stevne kommunen
direkte.

Fylkesmannen i Rogaland har ut over dette ingen kommentarer til forslagene om endring i
alkoholloven.

Med hilsen

Ari d ichelsen
Ass. Fylkesmann

Saksbehandler: Frode Egeland
Saksbehandlers telefon: 51568805
E-post: frode.egeland@fmro.no
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