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Høring  — forslag om endringer i alkohollovgivningen

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt stotter horingsbrevets forslag om endring av
maksimaltidene for skjenking av alkoholholdig drikk.

Politiet legger til grunn forskning som viser at det er sammenheng mellom tilgjengelighet på
alkohol og en større fare for voldsutovelse og annen uro. Denne forskning bekrefter vår
vurdering av eget statistikkmateriale relatert til voldssaker i vårt distrikt. I dette
politidistriktet har disse utfordringer særlig knyttet seg til Haugesund sentrum, Kopervik på
Karmoy og Leirvik på Stord.

Politiet vil i tillegganfOre JOIgende momenter relatert til skjenketider i kommunene:
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Det er viktig å forebygge "konkurransesituasjoner" mellom kommuner både lokalt
og på landsbasis. Vi mener at det er en bedre losning med strammere maksimaltider
enn å overlate alkoholpolitikken i altfor stor grad til den kommunale,
alkoholpolitiske frihet. Vi tror at det alltid vil være slik at den enkelte kommune i sin
lokale alkoholpolitikk vil ta (for mye) hensyn til en særskilt ivaretakelse av egen
næring som hoteller, uteliv, arbeidsplasser, osv.

-

Oppblomstringen av voldsepisoder i geografisk nærhet til skjenkesteder var stor og
tydelig fram til ganske nylig i Haugesund kommune. Vi antar at den nedgang vi for
tiden opplever er av midlertidig art og ikke alene skyldes en halvtimes redusert
skjenketid i Haugesund sentrum. Det er  pa  det rene at næringsliv og skjenkebransje
samtidig med voldsnedgang også opplever en reduksjon i kundegrunnlag og
aktivitetsnivå. Reduserte maksimaltider som foreslått vil etter vårt skjønn bidra til å
beskytte mot uonskede effekter i form av bl.a. okt vold når aktivitetsnivået pånytt vil
øke.
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Det er en kjent sak at nattelivet griper inn i politiets prioriteringer. Mye av politiets
ressursbruk går med til nodvendig styrking av tjenesten i helgenettene. Denne utvidete
ressursbruk går på bekostning av politiressurser som kunne blitt brukt til andre viktige
oppgaver. Det er også klart at det ikke blir stilt mer politiressurser til disposisjon. Mange
gode tiltak fra politiets side er altså tatt i bruk. Reduserte maksimaltider for skjenking vil
etter vårt skjonn være et egnet virkemiddel som kan virke positivt sammen med
politlinnsatsen.

Politiet har for ovrig ingen merknader til de ovrige forslagene i horingsnotatet.

For egen regning vil vi legge til at vi mener det er behov for sterkere kontroll med aktorene
i skjenkenæringen. Det foregår også i våre områder et visst omfang av såkalt overskjenking.
Dette viser igjen i bybildet bl.a. med uro og bråk, og der voldsutovelse gjerne henger
sammen med dette. Vårt inntrykk er at det er en del ugjort med kontrollarbeidet både fra
bedriftenes og bevilgningsmyndighetens side.

Politiet mener derfor at det er behoy for mer ansvarliggjoring av bevillingsinnehavere med
hensyn til hjelpeplikten, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-1. Selv
om bevillingsinnehavere er forpliktet til å kjenne alkoholloven og bestemmelser gitt i
medhold av den (kunnskapsproven), foreslår vi at selve bevillingsdokumentet skal
inneholde en gjengivelse av bestemmelsene.

Vi foreslår også en mer formalisert utforming av bevillingsdokumentet både med hensyn til
layout og innhold.

Det bor også vurderes om bevillingsdokumentet skal slås opp på godt synlig sted i
skjenkelokalet.

foreslår videre at det innfores obligatorisk plikt for skjenkestedet til å protokollere
vaktlister med angivelse av ansvarlige i aktuell åpningstid. Protokollen bor til enhver tid
være tilgjengelig for kontrollmyndighet, politi og andre myndigheter med kontrollansvar.
Protokollen bor være undertegnet av bevillingsinnehaver eller den som opptrer på vegne av
denne. Det bor være plikt til å oppbevare protokollen i et bestemt antall år, for eksempel 5
år.
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