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Det vises til politidirektoratets oversendelsesskriv av 4.desember 2009, samt Helse- og
omsorgsdepartementets horingsbrev av 23.september 2009.

Av særlig stor interesse for politiet er forslaget om at alkohollovens maksimaltider for
skjenking innskrenkes med en time. Dette forslaget stottes.
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Innledningsvis så må jeg bemerke at det er svært beklagelig at vi får oversendt saken så sent
at vi har noen få virkedager til å utarbeide horingssvar i et så viktig saksfremlegg.
Vi har selysagt ikke hatt anledning til grundig gjennomgang eller intern prosess knyttet til
det foreliggende forslag.

Politiet ser daglig de negative konsekvensene knyttet til rusmiddelbruk, herunder alkohol.
Den utvilding vi har hatt med stadig mer utvidet og liberal skjenkepolitikk for alkohol,
koblet til utvidede åpningstider for salgssteder og skjenkesteder har sine kostnader.

Vi aksepterer at det må være et handlingsrom for lokal politikk for salg og skjenking av
alkohol. Men for politiets arbeid, herunder forebygging av alkoholrelatert kriminalitet og
ordensforstyrrelser, er de tiltak som settes inn for å redusere tilgjengeligheten av alkohol av
det gode. Årsaken er selvsagt at politiet stadig håndterer de negative konsekvensene av
alkoholbruk og at den sammenhengen vi ser mellom alkoholbruk/beruselse og
voldsforbrytelser, herunder voldtekter, er en av de best dokumenterte sammenhenger vi har
på krirninalitetsområdet. Det samme gjelder sammenhengen mellom beruselse og
ordensforstyrrelser. Politidistriktets dybdeanalyse av volds og trusselsaker i det offentlige
rom fra forste halvår 2009 viser at de fleste hendelsene skjer fra kl. 0200 og utover natten.
Gjerningspersonen er oftest en beruset ung mann.

Politiet har sett at utvidede skjenketider har fort til en dreining av det " offentlige"
alkoholkonsumet til nattetiden, slik at det blir en storre ansamling mennesker som har
tilgang til alkohol / er alkoholpåvirket ute nattestid. Det er også en erfaring av publikum
kommer senere " på byen" (så sent som 0100) etter å ha deltatt i vorspiel med mye
alkoholkonsum. Det innebærer at mange allerede er beruset når man kommer til



skjenkestedene og det samlede alkoholinntak okes fordi perioden man konsumerer alkohol
blir så lang.

Gjennom politiets loggføring av oppdrag har man god dokumentasjon på at vi har en
opphopning av oppdrag natt til fredag og lordag, og at disse oppdragene i stor grad er
knyttet til rusrelatert kritninalitet og ordensforstvrrelser. Dette binder opp mye
politiressurser i dette tidsrommet, som igjen har betvdning for hvilke ressurser som er
tilgjengelig for annen politiinnsats, for eksempel etterforskning på dagtid. Våre tjenestelister
må dermed knyttes nært opp til kommunenes skjenketider (på de større stedene) Da Bodo
kommune utvidet sine skjenketider måtte vi øke bemanningen sen nattestid med den
konsekvens at det blir færre arbeidstimer tilgjengelig på dagtid.

Vi er videre opptatt av at det skjer en god kontroll med salgs- og skjenkebevillinger og ser
derfor også med interesse på forslaget om muligheten til å reagere raskere i forhold til brudd
på skjenkebestemmelsene.
Vi er enige i at det ikke er hensiktsmessig at politiets stengningsadgang utvides og er enig i
at politiets ansvar ikke bor okes. Men vi er enige i at det kan være hensiktsmessig å
gjennomfore en prøveordning der " skolerte" skjenkekontrollører gis anledning til å inndra
skjenkebevilling på stedet ved grove brudd. Muligheten for raskere reaksjon øker den
preventive effekten.

Også dette forslaget støttes. Øvrige deler av forslaget har vi ikke hatt tid til å gå inn
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