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Høringssvar:
Forslag om endringer i alkoholloven og alkoholforskriften -
opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig
drikk

Viser til høringsbrev av 5.12. 2008 med høringsnotat om endringer i alkoholloven og
alkoholforskriften - opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Barneombudet har ingen kommentarer til selve forslaget om å oppheve forbudet mot privat
innførsel av alkoholholdig drikk. Ombudet er imidlertid opptatt av at opphevingen av dette
forbudet ikke gir mindreårige lettere tilgang til alkoholholdige drikkevarer. Ombudets
kommentarer er derfor knyttet til kapittel 4.7.2 og 4.7.3 i høringsnotatet og de foreslåtte
endringene i alkoholloven § 1-5 og § 2-4.

Barneombudet støtter forslaget til endringer i § 1-5 tredje ledd, hvor aldersgrenser
vedrørende salg og skjenking av alkoholdig drikk til mindreårige nå også skal gjelde for
utleveringssteder. I alkoholforskriftens § 2-4 annet ledd er det presisert at ansatte på salgs-,
utleverings- og skjenkesteder ved tvil om alder har rett og plikt til å kreve legitmasjon.
Ombudet mener det er viktig at dette også gjelder ved utlevering av alkoholdrikker i
forbindelse med privat innførsel, jf høringsnotatet.

Barneombudet støtter også forslaget om at alkoholdrikkene overlevers personlig og ikke
settes utenfor døren eller legges i postkassen el.l.

Postadresse: Besøksadresse: E-post:
Postboks 8889 Youngstorget Hammersborg torg 1 post@barneombudet.no
0028  OSLO 0179 OSLO www.barneombudet.no
Tlf 22 99 39 50 Fax 22 99 39 70 Org.nr.: 971 527 765



Kapittel 4.7.3.9 i høringsnotat omhandler ansvar for registreringsordning av utleveringssted
og tilsyn med utlevering av alkoholholdig drikk. Ombudet har ingen klare formeninger om
det bør være Helsedirektoratet eller Fylkesmannen som best ivaretar disse oppgavene, men
den som tildeles oppgaven må ha kapasitet til å gjennomføre jevnlige tilsyn med om
utleveringsstedene overholder utleveringsbetingelsene, deriblant kontrollen med alder til
mottaker.

Barneombudet støtter forslaget om at det gjennom lovverket stilles alderskrav til den som
utleverer alkoholholdig drikk, slik alderskravet til selger og skjenker allerede er regulert i
alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Ombudet støtter endringene i forslaget til ny § 2-4 i alkoholloven om krav til den som
utleverer alkoholholdig drikk ved privat innførsel. Ombudet mener departementet i forskrift
bør fastsette krav for å sikre en forsvarlig utlevering av alkoholholdig drikk mv. jf forslaget i
ny § 2-4 tredje ledd.
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