
Fra: Steinar B. Kringlebotten [steinar.b.kringlebotten@ncforbund.no] 
Sendt: 5. januar 2010 12:00 
Til: Postmottak HOD 
Emne: Høring - forslag til endringer i alkohollovgivningen 
 
Til: Helse- og omsorgsdepartementet    
 
Det vises til høringsbrev datert 23.9.09 fra departementet og til 
høringsnotatet. 
 
Grunnet alvorlig sykdom har vi ikke kunnet svare før nå. 
 
Vi tror ikke at det vil medføre mindre alkoholskader å innskrenke 
skjenketiden for alkoholholdige  
drikkevarer fra dagens kl. 03.00 til 02.00 og kan ikke se at 
departementet har tilstrekkelig begrunnelse  
for dette forslag. Det vil være mer hensiktsmessig med målrettede tiltak 
som samarbeid mellom  
utelivsnæringen og myndigheter/politi for å unngå alkoholmisbruk og 
konsekvensene av dette på  
natten (samordning mellom politi, mattilsyn, skattemyndighetene og 
skjenkekontroll med fokus på  
useriøse aktører samt styrking av politiets ressurser). Forslaget vil 
hvis det vedtas, få negative  
økonomiske konsekvenser for næringen og for turisme uten at det 
foreligger et faktagrunnlag for  
positive helseeffekter som rettferdiggjør dette. 
 
Forslaget om en prøveordning hvorved kontrollørene kan inndra bevilling 
på stedet, er uheldig og  
frarådes. Å inndra bevilling har store økonomiske konsekvenser for 
næringsaktør og må underkastes  
forsvarlig saksbehandling av overordnet instans før vedtak inkludert at 
den aktuelle  
næringsaktør/bevillingstaker må få anledning til å fremme sine argumenter 
i saken. Opplæring av  
kontrollørene er viktig sammen med systematisk og målrettet aktivitet av 
den type som er nevnt  
ovenfor. 
 
Vi støtter forslaget om ny og forenklet ordning for tilvirkning av 
alkoholholdig drikke som inneholder  
inntil 4,7 % alkohol for salg i egen virksomhet slik at lokale 
produsenter lettere kan få omsatt sine  
produkter/lokale råvarer. Videre er vi positive til at 
Vinmonopolet får rett til å auksjonere alkoholholdig drikke til private.  
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