
11

FLEKKEFJORD KOMMUNE

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Arbeids- og  sosialdepartementet

Salrnr.: Do!cnr

00
Ariwkode: Dafn:

( 0 (1s
Avd.: SaksåeR.:

..:

Deres ref.: Arkiv-ID:  051878-3  Arkivkode: Saksbeh.: Nina E. Nissestad Dato:
Journal-ID: 05/4936 U60, &00 Telefon: 38 32 80 07 18.04.2005

Høringsnotat om endringer i alkohollovens forskrifter

Viser til  Deres bred datert 01.03.05 vedr. ovennevnte.

Høringsnotatet har kun vært gjenstand for administrativ vurdering da forslaget til endringer i
alkohollovens forskrift i stor grad er en tilpasning til de vedtatte endringene i alkoholloven.

Merknader/kommentarer:

• Kommunens kontroll/bevillingshavers internkontroll
Intensjonen med endringene i forskriftens kapittel 10 er å gi kommunen selv større frihet til å
organiserer kontrollvirksomheten. Av den grunn bør § 10-8, 2. ledd, første setning strykes.
Dette fordi det gir føringer som ikke nødvendigvis er hensiktsmessige og heller ikke i
samsvar med lokal organisering av kontrollvirksomheten.

Når det gjelder innholdet i kontrollen bør det som foreslått i § 10-6 fastholde de områder som
det er særlig viktig å ha fokus på ved kontroller, og at det for øvrig tilligger kommunen å
foreta en konkret vurdering av hvilke forhold kontrollen bør omfatte.

Frekvensen på kontroller vurderes som godt ivaretatt gjennom forslagets § 10-9.

Rutiner ved kontroller som skissert i § 10-7 er positive da det åpner for erfaringslæring. Når
det gjelder § 10-8 vises det til det som er nevnt ovenfor. Utover dette bør det være tilstrekklig
at det er angitt at kontrollrapporten bør sendes snarest mulig og ikke at det skal skje seneste
innen en uke slik som foreslått. Dette vurderes som unødvendig og kan i enkelte perioder
være problematisk å overholde.

Ingen merknader til strukturen i kapittel oppbyggingen.

Forslag til kapittel 1 OA er tydelig på ansvarsforhold og innhold og bør således gi et godt
grunnlag for å kunne drive internkontroll.

• Bevillingsgebyrene
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Utgangspunktet bør være at inntektene ved bevillingsgebyrene i all hovedsak skal kunne
dekke utgiftene ved kontrollvirksomheten. Med de justeringer som foreslås vil dette ikke
være tilfellet. Minstegebyrene bør derfor justeres ytterligere. De nye satsene bør tre i kraft
med virkning for 2005. Ved fastsetting av gebyr for 2006 vil det kunne skje en etterberegning
basert på nye satser.

• Alkoholreklameforbudet
Det er positivt at alkoholreklameforbudet i kapittel 9 blir klargjort. Dette vil være en styrke i
forhold til bevillingsmyndighetenes kontrollvirksomhet.

• Vurdering av behov for forskriftsbestemmelser om alkoholpolitisk handlingsplan
Administrasjonen deler departementets syn om at det nå ikke er ønskelig med
forskriftsbestemmelser om alkoholpolitisk handlingsplan.

• Spørsmålet om bevillingshavers plikt til å fjerne berusede/påvirkede personer
Positivt med en klargjøring av bevillingshavers plikt til å fjerne påvirkede personer.

• Erstatte begrepet "åpenbart  beruset"  med "åpenbart  påvirket"
Det både positivt og nødvendig med den foreslåtte endringen.

Med hilsen
Pla og utviklingss aben

Nina E. Nissesta
Rådgiver
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