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HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Forsla til vedtak:
Til høringen fra Helse og omsorgsdepartementet om forslag til endring av lov 2. juni 1989 nr 27
om omsetning av alkoholholdig drikk m. (alkoholloven) vil Ski kommune komme med følgende
innspill:

Ski kommune slutter seg til forslaget om at AS Vinmonopolet kan holde åpent jul-, nyttårs-,
påske- og pinseaften.
Ski kommune slutter seg til forslaget om at det kan åpnes for salg av alkoholholdig drikk
fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemming.
Ski kommune mener videre at Posten eller andre utleverere av varer bestilt fra AS
Vinmonopolet ikke trenger å leveres ut i Vinmonopolets åpningstid. Ski kommune mener
dette kan følge de samme tider som salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, altså til kl 20.00
på hverdager og til kl 18.00 på lørdager.
Ski kommune mener at adgangen til utlevering av privatimportert alkoholholdig vare bør
følge de samme tidene som nevnt i forrige punkt.

In ress/hovedbudska :
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag ti1endringer i alkoholloven.
Endringene gjelder fortrinnsvis åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk. Høringsfristen er satt
til 28.april.

Ski kommune slutter seg til departementets syn på åpningstider.

Sakso I snin er:
Det foreslås fra departementet at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-,
påske- og pinseaften. Det foreslås også å åpne for salg av alkoholholdige drikker i butikker og fra
AS Vinmonopoplet også på valgdager og dager for folkeavstemmninger.
Departementet påpeker at det ikke ligger noen automatikk i at AS Vinmonopolet nødvendigvis
holdes åpent de foreslåtte dagene, men at lovforbudet fjernes. Apningstidene må vurderes av AS
Vuinmonopolet selv, i samråd med eier, og at åpningstider for salg av alkohol også skal følge
kommunale vedtekter.

Vurdering: 

1høringsnotatet fra departementet er hovedbegrunnelsen for å åpne opp for at AS Vinmonopolet
skal kunne holde åpent på jul, nyttårs, påske- og pinseaften at skjenkeforbudet, og salgsforbudet
for øl i butikkene, allerede er opphevet. Dermed blir den alkoholpolitiske grunnen veldig svak.
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Når det gjelder valgdagen, var mye av den opprinnelige begrunnelsen for dette at man ønsket å
understreke det alvorlige i valghandlingen. Men også her peker departementet på at
skjenkeforbudet for alkohol allerede er opphevet —og det faktum at det nå er svært mange som
forhåndsstemmer. Forbudet mot alkoholsalg på valgdagen blir dermed en symbolregel uten
faktisk innhold.

Når det gjelder utleverere for varer fra AS Vinmonopolet eller utlevere fra private importører synes
det rimelig at disse også kan utleveres i det som er salgstider for alkoholholdig drikker i butikkene
ellers —og at det ikke skal være særregler for slike utleveringer. Det virker også litt ulogisk hvis
tilgangen til alkoholholdig drikke i gruppe 1 som selges i butikkene skal stenges kl 20.00 —men at
man ellers kan gå i «Post i butikk» og få utlevert brennevin fra AS Vinmonopolet i hele
åpningstiden for butikken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Konsekvenser for bærekrafti utviklin :
Ingen

Konklus on:
Ski kommune slutter seg til departementets vurdering, og kommer i tillegg med egen vurdering
der departementet ber om dette.

Ski, 26.03.2014

Audun Fiskvik
rådmann

Eli Thomassen
Kommunalsjef

Vedle som føl er saken:
a) Høringsnotatet fra departementet.

Utval for omsor o helses behandlin 09.04.2014:

Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Ski kommune ønsker ikke endringer i alkoholloven.»

Votering: 

Forslag til vedtak ble satt opp mot Hogstads forslag og forslag til vedtak ble vedtatt med 9 (2FRP,
2H, 1PP, 4AP) mot 2 (1KRF, 1SV) stemmer.

Utval for omsor o helses vedtak er:
Til høringen fra Helse og omsorgsdepartementet om forslag til endring av lov 2. juni 1989 nr 27
om omsetning av alkoholholdig drikk m. (alkoholloven) vil Ski kommune komme med følgende
innspill:

Ski kommune slutter seg til forslaget om at AS Vinmonopolet kan holde åpent jul-, nyttårs-,
påske- og pinseaften.
Ski kommune slutter seg til forslaget om at det kan åpnes for salg av alkoholholdig drikk
fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemrriing.
Ski kommune mener videre at Posten eller andre utleverere av varer bestilt fra AS
Vinmonopolet ikke trenger å leveres ut i Vinmonopolets åpningstid. Ski kommune mener
dette kan følge de samme tider som saig av alkoholholdig drikk i gruppe 1, altså til kl 20.00
på hverdager og til kl 18.00 på lørdager.
Ski kommune mener at adgangen til utlevering av privatimportert alkoholholdig vare bør
følge de samme tidene som nevnt i forrige punkt.



Utskrift sendt 10.04.2014 til:
Arne Rønhovde
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