
Horten kommune

Saksbehandler:
Marianne Ødegaard Solbakken

Forslag til endringer i alkohollovgivningen - Høring

Utvalg
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Hovedutval for helse, omsor o sosial
Kommunestyret

Administrasjonens forslag
Horten kommune gir sin støtte til hovedprinsippene med de tillegg som fremkommer i
vurderingene.

14.12.2009 Kommunestyret

Vedtak:

Horten kommune gir sin støtte til hovedprinsippene med de tillegg som fremkommer i
vurderingene.

Møtebehandling:

Arnt Egeland  foreslo:

Punkt 2.1 s. 8: "Maksimaltider for sk'enkin av alkoholholdi drikk"
Horten kommune ser ingen grunn til å ender maksimaltider for skjenking av alkoholholdig
drikk men la det som nå være opp til den enkelte kommune å vedta dette.

Benn Solem  foreslo:

Forslag til ny formulering pkt 3.1 s. 11:
Hvis en kontrollør mener at skjenkebestemmelsene er overtrådt på et salgs-/skjenkested,
skal det straks sendes skriftlig rapport til utsteder av bevillingen med kopi til
bevillingsinnehaver.
Bevillingsinnehaver skal innen 1 uke gi skriftlig svar på anklagen. Bevillingsinnehavers svar
skal tas med i utsteders vurdering av om det er grunnlag for inndragning.
En eventuell inndragning av skjenkebevilling skal kun gjelde for det sted/avdeling hvor
overtredelsen har funnet sted.

Votering:
Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Egelands tilleggsforslag falt med 31 mot 10 stemmer.

Vår ref. 09/34096
09/5325 - 2 / FA-U63

Møtedato Saksnummer
17.11.2009 020/09
17.11.2009 019/09
23.11.2009 03 3/0 9
14.12.2009 108/09



Solems tilleggsforslag falt med 23 mot 18 stemmer.

23.11.2009 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

Er lik administrasjonens forslag.

Møtebehandling:

Arnt Egeland  foreslo:

Punkt 2.1 s. 8: "Maksimaltider for sk.enkin av alkoholholdi drikk"
Horten kommune ser ingen grunn til å ender maksirnaltider for skjenking av alkoholholdig
drikk men la det som nå være opp til den enkelte kommune å vedta dette.

Votering:
Administrasjonens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for Egelands forslag (FRP).

17.11.2009 Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmedes råd til hovedutvalget:

Er lik administrasjonens forslag med følgende tillegg til pkt 10 s. 51:

Det påpekes imidlertid at det er et område som er dårlig ivaretatt. Kommunen foreslår å ikke
regulere dette i alkoholloven, men vil likevel presisere viktigheten av det.

Møtebehandling:

Toril Kvaale Eriksen fremmet følgende tillegg til pkt 10 s 51:

Det påpekes imidlertid at det er et område som er dårlig ivaretatt. Kommunen foreslår å ikke
regulere dette i alkoholloven, men vil likevel presisere viktigheten av det.

Votering:
Administrasjonens forslag med Eriksens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

17.11.2009 Eldrerådet

Eldrerådets råd til hovedutvalget:

Er lik administrasjonens forslag.

Møtebehandling:

Votering:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



Møtebehandling:

Toril Kvaale Eriksen fremmet følgende tillegg til pkt 10 s 51:

Det påpekes imidlertid at det er et område som er dårlig ivaretatt. Kommunen foreslår å ikke
regulere dette i alkoholloven, men vil likevel presisere viktigheten av det.

Votering:
Administrasjonens forslag med Eriksens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

17.11.2009 Eldrerådet

Eldrerådets råd til hovedutvalget:

Er lik administrasjonens forslag.

Møtebehandling:

Votering:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



 Horten kommune

Saksbehandler:
Marianne Ødegaard Solbakken

Forslag til endringer i alkohollovgivningen - Høring

Utvalg
Eldrerådet
Rådet for funks.onshemmede
Hovedutval for helse, omsor o sosial
Kommunestyret

Vår ref. 09/34096
09/5325 - 2 / FA-U63

Administrasjonens forslag
Horten kommune gir sin støtte til hovedprinsippene med de tillegg som fremkommer i
vurderingene.

Møtedato Saksnummer
17.11.2009 020/09
17.11.2009 019/09
23.11.2009 033/09
14.12.2009 108/09



Helse- og omsorgsdepartementet foreslår  å  unnta auksjoner mellom næringsdrivende
(bevillingshavere, importører og grossister) fra forbudet, slik at auksjon mellom disse blir
tillatt. Videre foreslår departementet at AS Vinmonopolet gis rett til  å  avholde auksjon av
alkoholholdig drikk for private. Kommunen støtter dette forslaget, og har ellers ingen
bemerkninger.

Vurderin av unkt 6.1 s. 39: "Geb rer"
Det er etter departementets syn et behov for  å  se  på  gebyrsatsene igjen nå. De uttrykker
også et behov for å vurdere et system som enklere vil sikre en mer jevnlig korrigering av
gebyrene enn i dag. Etter alkoholloven kreves gebyrer knyttet til salgs-, skjenke- og
tilvirknings- bevillinger. Gebyrene skal gjenspeile de totale utgiftene til behandling av og
kontroll med bevillingene. Horten kommune støtter dette forslaget,  og  legger særlig vekt
på  at departementet legger opp til en mer jevnlig justering av gebyrene i tråd med
endringer i konsumprisindeksen.

Vurderin av unkt 7.1 s. 45: "Aldersbestemmelsene — unntak for fa brev o resiserin
av forholdet til alkoholsvak drikk"
Departementet foreslår  å  gjøre unntak fra aldersgrensebestemmelsene for den som
selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, når denne har fagbrev som
resepsjonist. Helse- og omsorgsdepartementet har kommet til at det fordi kravene til
fagbrev kan endres  bør  gis hjemmel for departementet til  å  fastsette i forskrift hvilke
fagbrev unntaket gjelder for. Dette forslaget støtter kommunen.
Departementet forslår videre en presisering i § 1-5 ved at aldersbestemmelsene også
gjelder for alkoholsvak drikk. Kommunen støtter også dette.

Vurderin av unkt 8.1 s. 47: "Unntak fra tvisteloven 1-5"
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det i alkoholloven tas inn en bestemmelse
som gjør unntak fra tvisteloven § 1-5 om hvem søksmål om gyldigheten av
forvaltningsvedtak skal rettes mot, slik at søksmål kan rettes mot kommunen. Dette vil i
så  fall kunne medføre fremtidige erstatningskrav mot kommunen.

Vurderin av 9.1 s. 50: "Statistikkinformas'on"
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunene pålegges plikt til å gi
informasjon om forvaltningen av alkoholloven til Sirus. Horten kommune har gjennom
flere år valgt å svare på henvendelsene fra Sirus, og vurderer derfor  å  støtte forslaget om
plikt til å fylle ut skjemaet som sendes ut årlig. Kommunen kan selv dra nytte av
statistikker fra Sirus ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Vurderin av unkt 10 s. 51: "Til 'en eli het til sal s- o sk'enkesteder"
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at spørsmålet om tilgjengelighet til
skjenkesteder for personer med nedsatt funksjonsevne har vært tatt opp.
Tilgjengelighet til alle steder som er åpne for offentligheten, er viktig, men bør etter
departementets syn reguleres i lovgivningen som regulerer dette, uten at skjenkesteder
fremheves spesielt. Det foreslås  å  ikke regulere dette i alkoholloven. Kommunen støtter
dette.

Vurderin av unkt 12 s. 52: "Innarbeidin av ru ebete nelsene i alkoholloven"
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre alkoholloven slik at
gruppebetegnelsene alkoholfri drikk, alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1, 2
og 3 innarbeides i loven. Betegnelsene er allerede innarbeidet i alkoholforskriften.
Kommunen vurderer dette som hensiktsmessig.

Resten av forslagene i høringsutkastet vurderer kommunen som hensiktsmessige og
nødvendige justeringer, presiseringer og uttrykk for redaksjonelle endringer.

Økonomiske konsekvenser


