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MELDING OM POLITISK VEDTAK
HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGIVNINGEN

Fra møtet i formannskapet den 15.12.2009, saksnr 134/09.

Enstemmig vedtak:

Karmey kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i alkohollovgivningen:

Karmey kommune mener det er positivt å  få lik maksimaltid for skjenking av alkoholholdig drikk
i alle landets kommuner og støtter derfor forslaget om &I  times reduksjon i maksimaltiden, dvs.
at maksimaltiden for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe I og 2 blir til kL 02.00.

Karmey kommune mener at det ikke er hensiktsmessig å innføre en preveordning, der
kontrollører av kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis kompetanse til å inndra salgs- eller
skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig
sammenheng med alkohollovens formåL Bakgrunnen for dette er at det vil legges et urimelig
ansvar på kontrollerene og blir vanskelig å gjennomføre av sivile kontrollerer samt at politiet
allerede har stengingsadgang når dette er nødvendig for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og
orden, ivareta enkek3ersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse
lovbrudd.

Rett utskrift:

.1,AY,

Elin Davidsen
Sekr.

Vedlegg:
Saksframstillingen
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Forslag til vedtak:
Karmøy kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i alkohollovgivningen:

Sak 134/09

Karmøy kommune mener det er positivt å få lik maksimaltid for skjenking av alkoholholdig
drikk i alle landets kommuner og støtter derfor forslaget om ål times reduksjon i
maksimaltiden, dvs. at maksimaltiden for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 blir
til kl. 02.00.

Karmøy kommune mener at det ikke er hensiktsmessig å innføre en prøveordning, der
kontrollører av kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis kompetanse til å inndra salgs- eller
skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig
sammenheng med alkohollovens formål. Bakgrunnen for dette er at det vil legges et urimelig
ansvar på kontrollørene
og blir vanskelig å gjennomføre av sivile kontrollører samt atpolitiet allerede har
stengingsadgang når dette er nødvendig for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden,
ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
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SAKSFRAMSTILLING

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 23.09.09 ut følgende høring med høringsfrist 23.12.09:
Høring — forslag til endringer i alkohollovgivningen.

Høringsnotatet inneholder forslag om at alkohollovens maksimaltider for skjenking innskrenkes
med én time. Videre foreslås det å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig
drikk som inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det foreslås endringer i auksjonsforbudet
som følge av at det er behov for å tilrettelegge for lovlige kanaler for omsetning av allerede omsatt
alkoholholdig drikk. Det foreslås derfor at alkoholholdig drikk kan auksjoneres bort mellom private
i regi av Vinmonopolet.

Videre har utviklingen generelt og flere konkrete saker nødvendigjort vurderinger knyttet til
mulighetene for raskere og strengere reaksjon når brudd på salgs- og skjuenkebevillinger avdekkes
ved kontroll. Det er foreslått å innføre en prøveordning, der kontrollører av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger gis kompetanse til å inndra salgs- eller skjenkebevilling på stedet, dersom det
avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål.

Høringsnotatet inneholder også forslag til en rekke mindre endringer.

Høringsnotatet med vedlegg er tilgjengelig på politisk sekretariat og på nettadressen:
ht ://www.re 'erin en.no/nb/de /hod/dok/hoerin er.html?id=1904

De vedtatte skjenketider i pkt. M) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer av 01.04.08:

Sk'enkin av drikk som inneholder mindre enn 22 volum rosent alkohol . 1 o 2

Sk'enkin av drikk som inneholder mellom 22 o 60 volum rosent alkohol . 3
Mandag t.o.m. søndag: kl. 13.00 — 01.00

Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden.

Rådmannens kommentarer:
Høringen inneholder flere endringer, men rådmannen velger kun å uttale seg i forhold til
maksimaltid for skjenking som foreslås endret fra skjenketid til kl. 02.00 i stedet for til kl. 03.00
som er mulig i dag og den foreslåtte midlertidige prøveordningen som vil gi kontrollørene mulighet
til å inndra salgs- eller skjenkebevilling på stedet.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen mener det er viktig at alle kommuner gis samme rammebetingelser og anbefaler at
formannskapet gir følgende uttalelse til høring om endringer i alkohollovgivningen:

Karmøy kommune mener det er positivt å få lik maksimaltid for skjenking av alkoholholdig drikk i
alle landets kommuner og støtter derfor forslaget om &I times reduksjon i maksimaltiden, dvs, at
maksimaltiden for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 blir til kl. 02.00.



Rådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å innføre en prøveordning, der kontrollører av
kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis kompetanse til å inndra salgs- eller skjenkebevilling på
stedet, dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig sammenheng med
alkohollovens formål. Bakgrunnen for dette er at det vil legges et urimelig ansvar på kontrollørene
og blir vanskelig å gjennomføre av sivile kontrollører samt at  politiet  allerede har stengingsadgang
når dette er nødvendig for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller
allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
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