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Høring - endringer i alkohollovens forskrifter mv.
KS viser til departementets brev av 01.03.2005 om dette.
KS vil kommentere høringsnotatets kap. 2, kap. 4, kap.8 og kap. 13, som de kapitler som
omhandler forskriftsendringer med flest og mest direkte konsekvenser for kommunene.
Kap. 2 Kommunens kontroll/ bevillingshavers internkontroll.

KS støtter endringsforslagene under kap. 2. Disse forslagene vil kunne forenkle og i noen
grad også effektivisere kommunenes mulighet for kontroll i det kommunale bevillingssystemet. Noen av de nye kravene som stilles til bevillingshaver, vil kunne lette kommunal
kontroll og saksbehandling. Det kan også antas at bevillingshaver vil ha fordeler av endringer
som åpner for forenklet og dermed mulighet for en raskere saksgang i kommunal saksbehandling.
Kap.4 Bevillingsgebyrene

Departementet foreslår indeksregulering av gjeldende gebyrsatser.

Gebyrsatsene bør imidlertid omtrent tilsvare de kommunale kostnadene med behandling av
bevillingssøknader og kontroll med bevillingene. Etter KS syn er dette oppgaver som har økt i
omfang siden 1998. Rusbrusens inntog har gitt nye og økte utfordringer for kontrollsystemet.
Omsetningen av rusbrus i dagligvarebutikkene har ført til behov for økt kommunal kontroll,
med særlig fokus på håndhevelse av aldersgrensebestemmelsene.
Økende antall salgs- og skjenkesteder har også medført økte behov for kommunale ressurser
på saksbehandling og kontroll. I noen kommuner står den kommunale kontrollen også overfor
økte utfordringer for å etterkomme lovens intensjoner i forhold til deler av bransjen med en
uklar tilknytning til irregulær virksomhet.
Høringsnotatet avviser slike argumenter for å øke gebyrsatsene med at dette er "selvpåførte
oppgaver", siden det kommunale bevillingssystemet gir kommunene kontroll over antallet
omsetningssteder.

Haakon Vits gt. 9
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

T: +47 24 13 26 00
F: +47 22 83 22 22

ks@ks.no
www.ks.no

POSTGIRO 0801 5345129
BANKGIRO 8200.01.65189

KS mener at avvisning på et slikt grunnlag blir for lettvint og for snever i betraktningsmåte.
Bak utviklingen i alkoholomsetningen ligger det en samfunnsutvikling, sterke interesser og
krefter som det kommunale bevillingssystemet trenger økte ressurser og hjelp for å kunne
håndtere. KS foreslår derfor at gebyrsatsene økes med ca 25 prosent i tillegg til indeksregulering.
Kap. 8 Forskriftbestemmelser om kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.
Departementet viser til at antall kommuner med alkoholpolitisk handlingsplan har økt fra 216
i 1999 til 346 i 2002. Departementet mener at forskriftsbestemmelser nå ikke er hensiktsmessig for å nå målet om at de resterende ca 90 kommunene skal vedta planer. KS er enig i en
slik vurdering.
Kap. 13 Økonomiske og administrative konsekvenser.
KS viser til kommentarer til kap. 4 om gebyrene.
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