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VOTERING
1. votering: Pkt 1 falt med 6 mot 3 stemmer (FrP, H og V)
2. votering: Pkt 2 enstemmig vedtatt.
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Formannska et 24.11.2009

Rådmannens innstilling:
Trysil kommune anbefaler

1. At alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkohol ikke endres. Dagens regelverk
beholdes.

2. At det ikke innføres en prøveordning med mulighet for inndragning av bevilling på stedet.
Bevillingsmyndigheten må utøve det nødvendige skjønn og ikke overlate dette til kontrollør.

Vedtak i Formannskapet  -  24.11.2009:
1. Trysil kommune slutter seg til pkt. 2.1 i høringsnotatet om at maksimaltid for skjenking

innskrenkes med 1 time.
2. Trysil kommune anbefaler at det ikke innføres en prøveordning med mulighet for

inndragning av bevilling på stedet. Bevillingsmyndigheten må utøve det nødvendige skjønn
og ikke overlate dette til kontrollør.



Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i alkoholloven på høring med
høringsfrist 23. desember 2009. De siste endringene i alkoholloven trådte i kraft i 2005.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen endringer i alkoholloven med tilhørende
forskrifter og i vinmonopolloven på følgende områder:

• Alkohollovens maksimaltider for skjenking foreslås innskrenket med en time
• Kontroll- og reaksjonsbestemmelsene vurderes, og det skisseres en mulig prøveordning for

inndragelse av bevilling på stedet
• Det foreslås å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som

inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol
• Det foreslås å tillate auksjon av alkoholholdig drikk mellom private i regi av Vinmonopolet.

Videre foreslås det å oppheve forbudet mot auksjon av alkoholholdig drikk mellom
næringsdrivende

• Bevillingsgebyrene foreslås justert
• Aldersbestemmelsene foreslås presisert og unntaket for fagbrev foreslås utvidet
• Det foreslås å fastsette unntak fra tvisteloven 1-5
• Endringer knyttet til statistikkinformasjon foreslås
• Tilgjengelighet til salgs- og skjenkesteder vurderes
• Vinmonopolloven § 12 foreslås endret
• Innarbeiding av alkoholforskriftens gruppebetegnelser på alkoholholdig drikk i alkoholloven

foreslås
• Endringer knyttet til betegnelsen flaske og til mengdeangivelser foreslås

I tillegg foreslås en endring av feil henvisning, feil i overskrift i alkoholloven kapittel 3 samt
endringer som følge av at Helsedirektoratet har skiftet navn (tidligere Sosial- og helsedirektoratet).

Rådmannen anser at det er mest aktuelt å avgi høringsuttalelse knyttet til de to første punktene.

Bakgrunn for forslagene:
Alkohollovens maksimaltider for skjenking foreslås innskrenket med en time
Gjeldende rett er en normaltid fra 13.00 til 24.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3 og fra 08.00 til
01.00 for annen alkoholholdig drikk. Maksimaltiden er fra 13.00 til 03.00 for alkoholholdig drikk
gruppe 3 og fra 06.00 til 03.00 for annen alkoholholdig drikk. Kommunene står fritt til å utvide
skjenketidene ut over normaltiden, men innenfor den absolutte skjenketiden. Kommunene står også
fritt til å innføre kortere skjenketid. I dag er det en sjeldenhet med innskrenkninger i skjenketidene,
mens 60 % av kommunene hadde utvidete skjenketider (2007).

Ifølge Sirus viser en rekke studier at alkoholberuselse er en viktig årsak til en betydelig andel av
voldstilfellene. En undersøkelse av alle voldssaker ved Oslo legevakt i løpet av ett år viste at 64 %
av de skadde var alkoholpåvirket. En oppsummering av internasjonal forskning viser at endringer i
skjenketider følges av endringer i voldsomfanget. Når skjenketidene øker, får man mer vold og
omvendt. En innskrenkning i av alkohollovens maksimaltider for skjenking vil være et grep som
fører til begrenset tilgang til alkohol.

En ytterligere innskrenkning av de maksimale skjenketider vil innebære en begrensning i
kommunens alkoholpolitiske frihet. Oppslutningen om den kommunale friheten på alkohollovens
område har generelt vært stor. Rundt fornying av skjenkebevillingene i 2008 var det en debatt i
media knyttet til skjenketider og konsekvenser av disse. Helse- og omsorgsdepartementet har
inntrykk av at det førte til bevissthet rundt skjenketidene og enkelte kommuner innskrenket sine
skjenketider. Departementet er likevel av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig. De reduserte



skadevirkningene av en slik lovendring kan innebære for den enkelte og samfunnet, må tillegges
betydelig vekt.

Departementet antar at forslaget vil kunne ha negative konsekvenser for næringen. På den annen
side hevdes at endringen vil innebære mer like vilkår på tvers av kommunegrensene. Det bemerkes
også at bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk ikke er en rettighet, men at
bevillingsordningen skal bidra til å begrense omsetningen av alkohol for derigjennom å begrense
skadene bruk av alkohol kan føre til.

Forslaget går ut på å innskrenke alkohollovens maksimaltider med en time. For gruppe 3 vil
maksimaltiden være fra 13.00 til 02.00, mens det for annen alkoholholdig drikk vil  være  fra 06.00
til 02.00.

Kontroll- og reaksjonsbestemmelsene vurderes, og det skisseres en mulig prøveordning for
inndragelse av bevilling på stedet
Departementet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på om det er hensiktsmessig å innføre en
midlertidig prøveordning der kontrollører av kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis
kompetanse til å inndra salgs- eller skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd på
bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål.

Sisrus årlige undersøkelser av kommunens forvaltning med alkoholloven 2008 har vist at
kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger i liten grad avdekker lovbrudd og at
lovbrudd som avdekkes sjelden får konsekvenser. I 2006 var det 7332 skjenkebevillinger i Norge.
Antall inndragninger året etter, i 2007, var 153 fordelt på 63 kommuner. Av disse skyldtes 64
inndragninger skjenking til åpenbart påvirket person og 20 inndragninger skjenking til mindreårige.

Gjeldende rett er utførlig beskrevet i høringsdokumentet. Den skulle imidlertid være godt kjent for
Trysil kommune som bevillingsmyndighet, gjennom behandling av flere saker siste år.

Regjeringen har uttalt gjennom opptrappingsplanen for rusfelt at den vil se nærmere på mulighetene
for å effektivisere kontrollen med utøving av salgs- og skjenkebevillingen, herunder muligheter for
raskere og strengere reaksjon ved overskjenking og salg og skjenking til mindreårige. Helse- og
omsorgsdepartementet vurderer derfor å innføre en ordning der kommunene gis kompetanse til å
delegere myndighet til kontrollørene til å foreta inndragning av bevilling på stedet. Formålet vil
være å bidra til effektiv kontroll uten at det går på bekostning av kommunens frihet til å føre en
selvstendig og lokalt tilpasset alkoholpolitikk.

På den annen side vil en umiddelbar reaksjon innebære brudd med forvaltningsrettens regler om
kontradiksjon. Det kan også være betenkelig at kontrollører som ikke er ansatt i kommunen skal
kunne fatte vedtak om inndragning.

Departementet ser for seg en frivillig forsøksordning med varighet på for eksempel tre år, der en slik
ordning prøves ut. Reglene bør fastsettes i forskrift og inneholde tilstrekkelig detaljerte
bestemmelser om saksbehandling

Kommuner som ønsker å prøve ut en slik ordning må godkjennes av Helsedirektoratet, for å sikre at
opplæringen av kontrollørene er tilstrekkelig. Ordningen må evalueres og kommuner som deltar i
ordningen må derfor ha rapporteringsplikt og plikt til å avgi opplysninger til Helsedirektoratet.

Sjøl om kontrollen av salgs- og skjenkebevillinger i utgangspunktet skal omfatte alle alkohollovens
bestemmelser, foreslår høringsnotatet at en umiddelbar inndragning av bevilling knyttes til
overtredelser som har sammenheng med alkohollovens formål. Dette er beskrevet i
alkoholforskriften § 9-4 som fastsetter at kontrollen særlig skal omfatte aldersgrensebestemmelser,



salgs- og skjenketidsbestemmelser og forbudet mot å selge og skjenke til åpenbart berusede
personer.

Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om en overtredelse bør føre til
inndragning, og også om inndragningen bør være umiddelbar, dvs vedtak som fattes på stedet.
Departementet anser at det ikke er hensiktsmessig å pålegge en kontrollør enplikt til å fatte
umiddelbare vedtak, men at det kan sendes kontrollrapport på vanlig måte.

Departementet mener at forsøksordningen må gjelde både salgs- og skjenkebevillinger i en
kommune.

Departementet anser at vedtak fattet av kontrollør bør behandles på ny av kommunen etter dagens
regelverk, og at slik behandling må finne sted innen rimelig tid. Kommunen vil kunne stadfeste,
utvide eller forkorte lengden på inndragelsen. Departementet ber om tilbakemeldinger på hva som
vil anses å være "rimelig tid".

Vurdering

Alkohollovens maksimaltider for skjenking foreslås innskrenket med en time
Trysil kommune har i sine forskrifter følgende skjenketider:
For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: 11.00 — 02.00. For nattklubb i tilknytning til hotell gis
skjenketid til 03.00.
For alkoholholdig drikk gruppe 3: 13.00 — 01.00.

Forskriften ble endret høsten 2008. Erfaringene fra skjenkenæringens side er positive, og de melder
om at en del av de problemene som oppstod i for eksempel taxikø nå er blitt mindre. Med ulik
stengetid på ulike steder blir trafikken av gjester som skal hjem spredd utover et lenger tidsrom.

Lensmannen har ikke uttalt seg spesifikt om den utvidelsen av skjenketiden som ble innført i 2008. I
et samarbeidsmøte med skjenkenæring, kontrollselskap, politi og bevillingsmyndighet uttalte
lensmannen at det ikke har vært noen økning i kriminalitet i Trysil sjøl med økning i antall turister.
Registrerte voldsforbrytelser er stabilt.

Trysil kommune har hatt stabile rammebetingelser for skjenkenæringen gjennom mange år. Siste års
utvidelse innebærer at skjenking kan starte en time tidligere om formiddagen og at nattklubber kan
skjenke en time lenger enn ordinære skjenkesteder. Det er ikke kommet tilbakemeldinger om at
dette har hatt negative konsekvenser på for eksempel kriminalitetsstatistikken.

Dette er en del av den kommunale handlefriheten som alkoholloven gir, og som betyr at Trysil kan
ha skjenketider som er tilpasset det næringslivet som finnes her. Trysil er et internasjonalt reisemål
med gjester som har krav og forventninger til restaurant- og utelivstilbudet på en destinasjon.
Andelen av internasjonale gjester i Trysil øker, og forventes å øke i årene framover.

Ut fra disse vurderingene ønsker ikke Trysil kommune at alkohollovens maksimaltider for
skjenking av alkohol endres, men at dagens maksimaltider videreføres.

Kontroll- og reaksjonsbestemmelsene vurderes, og det skisseres en mulig prøveordning for
inndragelse av bevilling på stedet
Et av argumentene for å innføre en slik prøveordning, er at undersøkelser kan tyde på at dagens
kontroll av skjenke- og salgssteder ikke avdekker lovbrudd og at de lovbrudd som avdekkes ikke
fører til sanksjoner. Dette er ikke tilfellet i Trysil. Overtredelser avdekkes, blir fulgt opp, og fører i
noen tilfeller til inndragning av bevillinger. I løpet av siste år har overtredelser ført til inndragning
av fire skjenkebevillinger, mens tre skjenkesteder har fått en skriftlig advarsel. Alle tilfellene for
skjenking til personer åpenbart påvirket av rusmidler.



Ankepunktet mot innføring av en slik prøveordning, er at en inndragning på stedet vil være et brudd
med forvaltningslovens bestemmelser om kontradiksjon. Dette er et viktig prinsipp i
forvaltningsloven, og viktig for å hindre vilkårlighet og overgrep fra myndighetene. En
bevillingshaver bør få mulighet til å uttale seg om overtredelsen, og bevillingsmyndigheten må ta
med også den siden av saken i sin vurdering. Vurdering av hvorvidt en person er åpenbart påvirket
av rusmidler er til en viss grad basert på skjønn, og det er ofte uenighet mellom kontrollør og
skjenkested om både grad av påvirkning og hendelsesforløp. Trysil kommune anser at det er
bevillingsmyndigheten som skal gjøre den nødvendige skjønnsvurdering og fastsette sanksjoner, og
ikke overlate det til en kontrollør.

Trysil kommune vil derfor gå i mot forslaget om innføring av en prøveordning med mulighet for
inndragning av bevilling på stedet. Prøveordninger har en tendens til å bli innført, og det ønsker
ikke Trysil kommune.

Konklusj on

Rådmannen innstiller derfor på at det avgis følgende høringsuttalelse:

Trysil kommune anbefaler
1. At alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkohol ikke bør endres. Dagens regelverk

beholdes.
2. At det ikke innføres en prøveordning med mulighet for inndragning av bevilling på stedet.

Bevillingsmyndigheten må utøve det nødvendige skjønn og ikke overlate dette til kontrollør.


