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HORING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGWNINGEN
SVARBREV
Det vises til høringsbrev og høringsnotat sendt 23/9 2009 vedrørende forslag til endringer i
alkohollovgivingen.

Utvalg for helse og sosialsaker i Kongsberg kommune er høringsorgan for saker rettet mot utvalgets
fagområde, og alkohol og serveringspolitikk er delegert utvalget gjennom reglement for utvalg i Kongsberg
kommune, vedtatt den 12 mars 2002.

Utvalget har særlig sett på forslagene knyttet til begrensninger i skjenketid og drøftingen rundt utvidet
myndighet til å frata et salg- eller skjenkested bevillingen på stedet ved alvorlige brudd på bestemmelsene .

Utvalget slutter seg til de betraktninger som fremkommer i saksframlegget utarbeidet av rådmannen og
behandlet i møte den 15 desember 2009.

Innskrenking i retten til utvidet skjenketid
Utvalget stiller seg positivt til forslaget om å begrense kommunens rett til å sette maksimal skjenketid til kl.
02.00.
Kongsberg kommune vedtok å innskrenke muligheten for skjenkesteder å ha åpent fra maksimalt kl. 03.00 til
maksimalt kl. 02.00 ved gjennomgang av lokale retningslinjer høsten 2008. Endringen kom som følge av
klare anbefalinger fra politiet, som argumenterte at en slik endring ville bidra til mindre gatevold nattetider.
Endringen er planlagt evaluert høsten 2010, men uformelle tilbakemeldinger fra lokalt politi sier at endringen
har hatt den ønskede effekt. Utvalget er også enig i at en generell innstramning vil bidra til mer samordnede
regler over kommunegrensene.

Utprøving av ordning der skjenkekontrollører gies myndighet til å frata skjenkested bevilling på stedet
Utvalget ser ingen tungtveiende grunn til å innfizsre en slik ordning i Kongsberg. Utvalget er enig i at politiets
myndighet til å stenge et skjenkested med umiddelbar virkning er tilstrekkelig til å ivareta det behov for å
stoppe grove brudd på skjenkebestemmelsene. Utvalget mener at å inneha tvangsmyndighet tilsvarende det
politi eller mattilsyn har overfor serverings- og skjenkesteder forutsetter en helt annen kompetanse hos
skjenkekontrollørene en det en i dag forventer. Det er også tvilsomt å gi slik tvangsmyndighet til innleide
firmaer som foretar kontroll på vegne av kommunen.
Utvalget mener at i små og oversiktlige kommuner bør kommune og skjenkenæring samarbeide om å ffi til et
godt fungerende tilbud innenfor lov og forskrift. Kongsberg har praktisert dialog som virkemiddel i flere år og
vi mener at det har ført til en i hovedsak seriøs næring. Kongsberg kommune har forøvrig utarbeidet et eget
reglement for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. Reglementet angir reaksjonsform og varighet for
forskjellige type brudd, og fungerer som et greit verktøy overfor skjenke- og salgssteder .
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Mulighet for salg av egenprodusert drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol, i egen bedrift.
Utvalget ser ingen betenkeligheter i å utvide ordningen med egenimport og produksjon til skjenking i egen
virksomhet til også å gjelde salg av egenprodusert alkoholholdig drikke inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Dette vil  være  i tråd med de holdninger til lokal småskala produksjon og omsetning som har bred politisk
støtte og som er et bidrag til nærings- og turistutvikling i hele Norge.
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Vedlegg: Saksframlegg og protokoll sak 81/09 møte 15/12 2009 i utvalg for helse og sosialsaker
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