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Høring - forslag til endringer i alkohollovgivningen

Det vises til høringsbrev av 23. september d.å. Til forslaget skal bemerkes:

Endringer i alkohollovens s 4-4, innskrenkning av lovens maksimaltider med 1 time.

Vestfold politidistrikt er enige i at det i et voldsforebyggende øyemed, er hensiktsmessig å
innskrenke skjenketiden for alkoholholdig drikk En er imidlertid av den oppfatning at en
innskrenkning på en time, neppe er tilstrekkelig. Etter vår oppfatning, bør maksimal
skjenketid være lik lovens normal tid — slik at det er forbudt å skjenke alkohol mellom kl.
0100 og kl 0600 for så vidt gjelder alkohol under 22 volumprosent, og at forbudet gjelder
frem til kl. 1300 for alkohol sterkere enn 22 volumprosent

Vestfold politidistrikt har med bakgrunn i PAL for STRASAK og STRASAK samt manuell
gjennomgang av alle voldssaker i et gitt tidsrom i enkelte av Vestfold byene, laget en analyse
over hvor og når den anmeldte voldskriminaliteten skjer i politidistriktet. Vi har gjort
følgende funn:

• Over halvparten av all anmeldt voldskriminalitet skjedde i helgene, natt til lørdag og
natt til søndag, mellom midnatt og kl. 0400, med en overvekt av tilfeller etter kl.
0200.

• En overvekt av voldshandlingene skjedde i byene i nærheten av- eller på vei hjem
fra et skjenkested. Det typiske tilfellet hendte i en drosje kø eller i kø for å handle
kebab, pølse etc.

• Gjerningsmannen var beruset i over halvparten av alle sakene

• Fornærmede var beruset i ca halvparten av alle sakene

• Både gjerningsperson og offer var i en overvekt av sakene en ung mann mellom 20
og 30 år.

Forskning viser at kombinasjon av tretthet og inntak av alkohol er særlig uheldig, både med
hensyn til vurderingsevne og evne til konfliktløsning. Det legges til grunn at dette forsterkes
desto lenger utover natten man kommer. Slik politidistriktet ser det, vil antakelig både det
totale inntaket av alkohol begrenses ved at skjenkestopp stettes til kl. 0100 — og ikke minst
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vil man redusere effekten av kombinasjon tretthet/inntak av alkohol desto tidligere
alkoholserveringen stenges.

Vestfold politidistrikt har besøkt samtlige kommunestyrer i byene i Vestfold; Holmestrand,
Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik - og presentert analyser over hvor og når
voldshandlingene i Vestfold skjer. Vi har samtidig vært tydelig i vår anbefaling om å sette
skjenkestopp til kl. 0100 — samtidig som vi har anbefalt andre voldsforebyggende tiltak slik
som hyppig og konsekvent skjenkekontroll, bevissthet rundt hvor man tffiater matservering,
tilstrekkelig med drosjeløyver og nattbuss for på den måten å tømme sentrum raskt,
gatebelysning m.v. Kommunene har delvis fulgt anbefalingene, uten at noen har redusert
skjenketiden til kl 0100. De fleste byene har nå skjenkestopp kl. 0200 — mens Tønsberg,
som er den byen med de største utfordringene i forhold til alkohol- og utelivsrelaterte
voldshandlinger, fortsatt tillater skjenking til kl. 0300 i sommermånedene — men har
skjenkestopp kl. 0200 i høst og vinterhalvåret.

En lovmessig innskrenkning i de maksimale skjenketidene vil innebære en begrensning i
kommunenes alkoholpolitiske frihet. Slik undertegnede ser det, er en slik begrensning
påkrevd. Argumentet om at en kommune er nærmest til å se de lokale forhold og hvilke
utfordringer som melder seg, viser seg i praksis å bli håndhevet slik at næringspolitiske
hensyn veier tyngre enn alkoholpolitiske og kriminalpolitiske hensyn, jf. redegjørelsen
ovenfor. De reduserte skadevirkningene en lovmessig innskrenkning vil innebære for den

elte og samfunnet, må ve e tyngre enn ko unal alkoholpolitisk frihet.
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