
MANDAL KOMMUNE
Tjenestetorvet

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks8011 Dep

0030 OSLO

DERES REF:VAR REF:SAKSBEHANDLER:

14/1302009/2327 - 18Tor Mø11,38273052

ARKIVKODE: DATO:

21.03.2014

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR
SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV

Det visestil høringsbrevav 27.01.14'

Vedlagtfølgerkopiav protokollfor Mandalbystyre20.03.14og Rådmannenssaksframstilling
i saken.

Tor Møll
konsulent

1 ProtokollMandalBystyre
2 Saksframstilling

POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON : 38 27 30 00 INTERNETT: www.mandal.kommune.no
Postboks 905 Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: 38 27 30 99 E-POST : fellespost@mandal.kommune.no
4509 MANDAL BANKKTO : 6335.05.22222 ORG.NR : 964 968 519

Med hil



Page 1 of 1

Fra: Trine Merete Vasby[Trine.Merete.Vasby©mandalkommune.no]
Dato: 20.03.2014 19:58:22
Til: Tor Møll
Kopi: Åse Wetrhus; Irene Lunde
Tittel: bystyrevedtak til effektuering - kopi av protokollen

Behandling i Bystyret - 20.03.2014 :

Forsla fra Paul Storholt/FRP:
Mandal bystyre støtter høringsforslaget

VOTERING
Innstillingen ble satt opp mot forslaget og innstillingen fikk 18 stemmer, mens forslaget til FRP fikk
17 stemmer

Vedtak i Bystyret - 20.03.2014 :

Punkt 1
Mandal bystyre avviser de foreslåtte endringer i alkoholloven for salgsdager ved Vinmonopolet og
butikker.

Punkt 2
Mandal bystyre mener det er viktig å videreføre våre demokratiske tradisjoner ved at
stemmerettsdager fortsatt skal ha preg av høytidelighet. Et tiltak for å oppnå dette er at det ikke
gjøres endringer i gjeldende lov for salg av alkoholvarer ved Vinmonopolet og butikker på
stemmerettsdager.

Punkt 3
Mandal bystyre anbefaler at gjeldende lov opprettholdes med hensyn til utlevering av bestilte
alkoholvarer ved Vinmonopolet og privat import.

Avvisningen av høringsforslagene begrunnes med at økt tilgjengelighet til alkoholvarer kan føre til
økt konsum og økte skadevirkninger. Dette hensynet er etter bystyrets vurdering ikke tilstrekkelig
vektlagt i høringsforslaget.
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FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGIVNINGEN - HØRING.

Rådmannens forslag til innstilling:

Mandal bystyre avviser de foreslåtte endringer i alkoholloven for
salgsdager ved Vinmonopolet og butikker.

Mandal bystyre mener det er viktig å videreføre våre demokratiske
tradisjoner ved at stemmerettsdager fortsatt skal ha preg av høytidelighet. Et
tiltak for å oppnå dette er at det ikke gjøres endringer i gjeldende lov for salg
av alkoholvarer ved Vinmonopolet og butikker på stemmerettsdager.

Mandal bystyre anbefaler at gjeldende lov opprettholdes med hensyn til
utlevering av bestilte alkoholvarer ved Vinmonopolet og privat import.

Avvisningen av høringsforslagene begrunnes med at økt tilgjengelighet til
alkoholvarer kanføre til økt konsum og økte skadevirkninger. Dette hensynet
er etter bystyrets vurdering ikke tilstrekkelig vektlagt i høringsforslaget.

Vedlegg:
1 Høringsnotat om åpningstider
2 Omsetning alkoholvarer. Vinmonopolet i Mandal

Utrykte vedlegg:
Ingen.

Bakgrunn:
Helse og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i åpningsdager for
alkoholvarer i Vinmonopolet og butikker til høring. Forslaget innebærer at det skal bli tillatt
for Vinmonopolet å ha åpent juleaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og på
stemmerettsdager. Vinmonopolet skal fortsatt være stengt på søndager og helligdager, 1. og
17. mai.

Salg av øl i butikk er tillatt på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften. I høringen blir
det foreslått å gi adgang til salg av øl i butikk på stemmerettsdager. Det skal fortsatt være
stengt for slag av øl i butikk på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.



At det ikke er tillatt med salg av alkoholvarer på stemmerettsdager er begrunnet med å
understreke det høytidelige ved disse dagene, og ved at ingen skal avlegge stemme i
beruset tilstand. Det er i gjeldende lov anledning til å skjenke alkohol på stemmerettsdager,
men det legges til grunn at det er i strid med loven å skjenke slik at gjester blir åpenbart
synlig beruset. Departementet mener i høringsforslaget at bestemmelsen som forbyr salg av
alkohol på Vinmonopolet og salg av øl i butikk på stemmerettsdager er av mer symbolsk
karakter, og ikke har noen effekt på skadevirkningene av alkoholbruk. Det høytidlige ved
stemmerettsdager er redusert i og med at svært mange forhåndsstemmer.

Begrunnelsen i gjeldende lov for at salg ikke skal skje på Vinmonopolet juleaften,
nyttårsaften, påskeaften og pinseaften har vært at tilgjengelighetsbegrensninger virker
hemmende på forbruket, som igjen påvirker skadeomfanget. Disse dagene er knyttet til
langfri perioder hvor det gjerne konsumeres mye alkohol, og behovet for beskyttelse er
ekstra stort. Departementet mener i høringsforslaget at åpning for salg fra Vinmonopolet på
disse dagene bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser, blant annet fordi salg av
øl i butikk er lov disse dagene.

Vinmonopolet har avtale med posten om utlevering av varer bestilt på telefon og på internett.
Gjeldende lov sier at varer bare kan utleveres innenfor åpningstiden til Vinmonopolet. Det
samme gjelder utlevering av bestilte varer ved privat import. Høringsforslaget ber om innspill
på om tidene for utlevering skal endres. Skal tidsbegrensninger for utlevering av varer fra
Vinmonopolet og privat import opphøre? Begrunnelsen for gjeldene lov er at regulerte
utleveringstider begrenser tilgjengeligheten, som igjen påvirker konsum og skadeomfang.

Det vises til vedlagte høringsforslag, og til vedlegg som viser en oversikt over omsetning av
alkoholvarer ved Vinmonopolets butikk i Mandal kommune.

Vurdering:

I alkoholpolitikken er det vanligvis tre hensyn som må veies mot hverandre:

Hensynet til næringen om forutsigbare rammevilkår og mulighetene for inntjening ved
salg og skjenking av alkohol.
Hensynet til forbrukerne om tilgang til lovlige alkoholvarer.
Hensynet til å redusere skadevirkningene av alkoholbruk, og til å forebygge
helsemessige og sosiale problemer av alkoholbruk.

Kommunens rolle i alkoholpolitikken er regulert i alkoholloven. Målsettingen i alkoholloven er
"i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer',( alkoholloven § 1- 1).

Etter rådmannens vurdering tar nåværende lov med regulerte salgsdager på Vinmonopolet
og i butikker tilstrekkelig hensyn til forbrukernes tilgang til lovlige alkoholvarer.

Rådmannen er av den oppfatning at kommunens rolle i alkoholpolitikken først og fremst er å
vektlegge hensyn som kan redusere skadevirkningene av alkoholbruk framfor andre hensyn.
Norsk alkoholpolitikk bygger på forskningsbaserte funn, og de viser at det er pris og
tilgjengefighet som i stor grad påvirker forbruket av alkohol, og dermed skadeomfanget.
Dersom hensynet til å begrense skadevirkningene skal gå foran andre hensyn, vil
rådmannen anbefale bystyret å avvise de foreslåtte endringer i alkoholloven da de
innebærer økt tilgjengelig til kjøp av alkoholvarer.

Rådmannen er også av den oppfatning at begrenset tilgang alkoholvarer på
stemmerettsdager bør opprettholdes. Stemmerettsdager er viktige dager i vårt demokrati, og
denne dagen bør forstsatt være en dag preget av høytidelighet. Etter valgloven er det ikke
adgang til å avvise åpenbart synlig berusede personer fra valglokalet. Et tiltak for å
forebygge at personer er åpenbart synlig beruset når valglokalet oppsøkes er at det ikke
selges alkoholvarer på Vinmonopolet og i butikk denne dagen. Gjeldende lov gir adgang til å



skjenke alkoholvarer på stemmerettsdager, men det legges til grunn at det er ulovlig å
skjenke slik at gjestene blir åpenbart synlig beruset.

Når det gjelder tidspunkt for utlevering av alkoholvarer som er bestilt pr. telefon og på
internett hos Vinmonopolet eller ved privat import, mener rådmannen at nåværende ordning
med utlevering innenfor Vinmonopolets åpningstider bør videreføres. Begrunnelsen for å
ikke endre på dette, er at tilgjengelighetsbegrensinger kan bidra til å redusere forbruket og
skadeomfanget av alkohol.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Konsekvenser for barn og unge:
Helger med langfri er ofte perioder hvor foreldre har høyere konsum av alkoholvarer enn
vanlig. Høyt alkoholforbruk hos foreldre kan skape usikkerhet og en vanskelig
omsorgssituasjon for barn og ungdom.

Konklusjon:
Forslaget til endringer i alkoholloven avvises. Avvisningen bergrunnes med at økt
tilgjengelighet kan øke forbruket av alkoholvarer, som igjen kan føre til økt skadeomfang av
alkoholbruk. Stemmerettsdager bør opprettholdes som dager preget av høytidelighet med
begrenset tilgang til alkoholvarer.

Mandal, 20.02.14

Knut Sæther,
rådmann

Irene Lunde
kommunalsjef


