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Høring - Endringer i alkohollovens forskrifter
Det vises til høringsnotat av 01.03.05,samt korrigeringsbrev av 09.03.05. Actis - Rusfeltets

samarbeidsorgantakker for mulighetentil å bidra med forslagog innspilltil endringeri alkohollovens
forskrifter.
Kapittel 2 Kommunenes kontroll/bevillingshavers internkontroll og Kapittel 10

Kommunenes kontroll med salg og skjenking
- Actiser av den oppfatningat kommunenebør opprettholdepolitiskutnevnte kontrollutvalg,for å
kunne sikre oppfølgingav de politiskeaspekteneav kontrollene.Kontrollutvalgenei kommunenehar
hatt et viktig ansvar for å gi råd og veiledning til bevillinghavere, som er med på å bidra til å

forebyggeog sikre økt kompetanseom alkohollovensbestemmelser.
- Actis er av den oppfatning at salgs- og skjenkesteder trenger ytterligere kompetanse på feltet og at de

også må sikresbedre innsikti konsekvenseneav forbrukfor å sikre at RegjeringensHandlingsplan
mot rusmiddelproblemermålsettingerblir realisert.Kommunenemå derfor oppfordrestil å etablere
gode modellersom bidrar til å opprettholdekommuneneansvar for slik rådgivningog veiledning
overfor bevillinghavere.

- Actisstøtter departementetsforslagtil at bestemmelserfor innholdeti kontrolleni § 10-6skal omfatte
en opplistingsom vektleggerkontrollav salgs-og skjenketidene,aldersbestemmelsene,forbudetmot
å skjenke til åpenbart påvirkede personer. - Utover dette vil Actis foreslå at opplistningen inkluderes

at man vektleggerå føre oppsyn med brudd på reglenefor markedsføringav alkohol,herunder
prising og promoteringog reklame,særligomsetningav alkoholmed rabatt (§8-12).
- Actisvil be departementetse nærmerepå mulighetenfor at det åpnes for at kommunenekan innføre
minsteprisersom del av vilkårenei en skjenkebevillingfor å forebyggevold og uro i det aktuelle
området. Eksempelviseksistererdet i Storbritanniaminimumspriserpå lokaltnivå fleresteder, og de
er introdusert særligde senereårene for å begrenseuro/ vold/ "antisosialatferd" særligi bysentrum.
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- Actisstøtter forslagetom å endre forskriftsbestemmelsen
fra minimum3 kontrollertil minimum1
kontrollpr salgs-og skjenkested,men krav om at kommunenminst skal utføre tre ganger så mange
kontrollersom de har salgs-og skjenkesteder.
- Actisstøtter ikke endringeri bestemmelsenom at utførelseav kontrollenskal innebæreat
kontrollørenlegitimererseg før kontrollentar til. Vi mener dette vil svekkemulighetentil å utføre en
kvalitativkontrollav stedetspraksis og forvaltningav salgs-og skjenkebestemmelsene.
- Actis mener at bestemmelsen om rapportering bør forbedres og foreslår at kontrollørene må avlevere

rapport om brudd på skjenkebestemmelsene
innen 24 timer og at disse oversendessalgs-og
skjenkestedetinnen denne frist.Bevillingshaverbør innenforrammen av 24 timer kommemed sine
synspunkter.
- Forskrifterom internkontroll
- Actisstøtter forslagetom internkontrollsom innebærerat bevillingshaversystematiskskal
kontrollereat de krav til virksomhetensom er fastsatti eller i medhold av loven,herunder i
bevillingen,overholdes.- Actismener det vil styrke internkontrollennår det stilleskrav til at
bevillingshavermå etablereet systemfor hvordan eventuelleovertredelserav disse kraveneskal rettes
og følgesopp for å sikre at overtredelsenikke gjentas.
- Actis støtter ikke at det gis unntak fra krav om internkontroll for enkelte anledninger eller bestemte

deler av året.
- Actisstøtter departementetsforslagtil at internkontrollenskal tilpassesvirksomhetensstørrelse,
egenart,aktiviteterog risikoforhold,og at internkontrollenskal ha det omfangsom er nødvendig for å
overholdekrav i bevillingen,alkohollovenog bestemmelserfastsatti medhold av alkoholloven
Departementetforeslårat dokumentasjonentil enhver tid skal være oppdatert og tilgjengeligfor
kontrollmyndigheten.- Actisvil at departementetskalvurdere om ikke salgs-og skjenkestedeneskal
påleggeså sende inn dokumentasjonentil myndigheteneminimumhvert halvår.

Kapittel 4 Bevillingsgebyrene
4.1.Bevillingsgebyr- salg og skjenkingav alkoholholdigdrikk
- Actisstøtter en oppjusteringav gebyreneog vil anbefaleat disse indeksreguleresfor å sikre at det
følgerutviklingenav antatt kostnadsnivåi kommunene.Actishar registrertat flerekommunertar til
orde for større økning av gebyrene, med bakgrunn i at flere kommuner opplever at gebyrene ikke

dekker inn de reellekostnadenede har knyttet til arbeidetmed salgs-og skjenkebevillingog
kontrollvirksomheten.Det vil etter vårt syn våre en uheldig utviklingom kommunenesevne til å følge
lovverkets forskrifter svekkes med bakgrunn i mangel på midler.

- Vivil derfor oppfordretil at departementetber Sosial-og helsedirektoratetutrede dette nærmere,for
å avdekkerealitetenomkringdette i kommunene.- Actiser av den oppfatningat en ny vurdering av

gebyrenesstørrelsemå utføresom det skulleleggesfrem resultatersom viser at en for stor andel av
kommuneneikkehar inndekninggjennomgebyrenetil å dekke pålagt forskrifterom
kontrollvirksomhet.
- Actisønsker at forskrifteneblir styrketi forholdtil å kunne overholdeforbudet mot å omsette
alkoholmed rabatt (§8-12).- Lovverketbør befesteen nedre grensefor salg av alkoholholdige
drikkevarer,som sikrerat produktet ikke selgestil en pris som innebærerat verken produksjonsleddet
eller salgsleddetselgermed tap. Dettekan sikresved at man leggerinn føringerom at det ikke er
lovlig å selge alkohol til en pris som ligger under samlede utgifter knyttet til avgifter/gebyr,

produksjonskostnaderog kostnaderknyttet til distribusjonog videresalg.
- Videremener Actisat lovenmå utvides til også å omfatteforbud mot rabatteringved skjenkingav
alkohol.Om dette ikke er overkommeligå få med ved gjennomgangenav forskrifteneønskervi at
departementetmerkerseg forslagog sikrer at dette blir prioritertved neste lovrevisjon.Selvom
skjenking til rabatterte priser i stor grad reguleres gjennom bla Reklameforbudet, er ikke dette

tilstrekkeligslik utelivsbransjenhar utvikletseg de sisteårene.Actisvil gjernebidra med ytterligere
problematiseringav dette om det er ønskelig.
- Actisstøtter for øvrig Helsetilsynetsforslagom at det forskriftenei kapitel4 inntas en bestemmelse
om likestillingav alkoholsvake/alkoholfrieprodukter innen 2,5-4,7volumprosentved plasseringi
butikk-/ salgslokalene.
Kapittel 7 Alkoholreklameforbudet - presisering av forskriftene bestemmelser
- Actis støtter departementet forslag til presisering av bestemmelsene i alkoholforskriftens §9-1 og har

ingen innspilltil ordlyden utover det som er foreslått.
Under høringenfor revisjonav alkohollovenhøsten2004ble det ved flereanledningerdiskutert ulike
løsninger omkring merking av alkoholholdige drikk. - Actis foreslo at all alkoholholdig drikk skal

merkesmed helseadvarselog Alkokutthar forslåttinnholdsmerking.
Helsemerkingav alkoholholdigevarer
Actisforeslårat det nedfellesi alkohollovenat all alkoholholdigdrikk skal merkestydeligmed
helseadvarsler om at overdreven og langvarig bruk av alkohol kan medføre helseskader.

Det er etablertpraksisi Norge for "retten til å vite" som er grunnleggendei forbrukerpolitikken.Dette
gir seg utslag i utviklingav bedre merke-og informasjonsordningerknyttet til ingredienser,
produksjonssted,miljøkvaliteter,etiskekvaliteter,produksjonsmåterosv. for mangeprodukter. Denne
trenden er kanskjespesieltsterk mht. mat- og drikkevarer.Forbrukerneskalha rett til å vite hvilken
helse-og miljørisikosom er knyttet til det de drikker og spiser.- Dette er et prinsipp som ogsåbør
inkluderealkoholholdigedrikkevarer,som medførerlangt større helserisikoog helseskaderenn
mange av de andre produktene som etter hvert blir underlagtstrengemerke-og informasjonskrav.

Vi gjørellersoppmerksompå at helsemerkingav alkoholholdigevarer kan bli en realiteti EU,selv om
dette så langt drøftes innenforrammenav industriensselvregulering.
- Innholdsmerkingav alkoholholdigedrikkevarer
Mattilsyneter klar over problemstillingenog har anmodetprodusenter om merkingselv om det ikke
kan fremmeskrav om dette. Mattilsynetforklarerat paragrafeni merkebestemmelsenesom muliggjør
fritakom merkingav alkoholholdigdrikke over 1.2%er historiskbetinget. Når bestemmelsenkom
var tilsetningsstoff ikke en aktuell problemstilling. Rusbrus og ikke minst andre alkoholprodukter
reiser nye problemstillinger. Mattilsynet har utarbeidet en liste over visse allergener som skal

behandlespå departementsnivå.Listenover foreslåtteallergenerventes offentliggjorti den
forbindelse.
Det bør inn i alkoholforskriftene et påbud om merking, hvor et minstekrav er at merkning av alle

stofferi alkoholprodukteneinnføres,som;
•

Det finnesen generellbestemmelseom at alle ferdigpakkedenæringsmidleri Norge skal
være merket med en liste over alle ingrediensene.Det er ingen rasjonellgrunn til at dagens
merkebestemmelserikkeomfattermerkingav både kjemiskframstiltog naturlige
innholdsstofferogså i alkoholprodukter.

•

Produktets kaloriinnhold bør også framgå av merkingen. De samme grunnene for
kalorimerking av andre næringsmidler bør også være gyldige for alkoholprodukter.

•

Alkoholinnholdet, også under 2,3 volumprosent alkohol, må fremgå i innholdsdeklarasjonen
for produktets innpakning. Særlig vil dette være viktig for produkter som konsumeres eller
retter seg mot svært unge forbrukere (eks, rusbrus, rusis, cider, godteri). Disse er ofte

storforbrukereav slikesøte produkter og kan få i seg relativtstore mengder over en kort
periode. En må særlig ta høyde for forbrukerens unge alder og kropp.

•

Aldersgrensenmå eksponerespå en tydeligmåte på alle typer alkoholprodukter.Her har
produsentenevært villigetil selv å gjøredette på rusbrusprodukter,men det er foreløpigikke
tilfellenår det gjelderandre alkoholprodukter.

- Vi viser også til at EU drøfter i dag en bindende innholdsmerking for alkohol og at dette trolig vil bli

foreslåttinnen rammen av den kommendealkoholstrategiensom nå er under utarbeidelsei
Kommisjonen.
Vi henviserfor øvrig til Alkokuttsnotat av 16.10.2003
sendt Arbeids-og sosialdepartementet,som ga
en grundig redegjørelse for behovet for slik merking og deres oppfølgingsnotat med ytterligere status
sendt departementet 27.04.2005.

- Vi kan ikke se at verkenhelsemerkingeller innholdsmerkingav alkoholholdigedrikker er fulgt opp
videre ifbm alkoholforskriftenemen er innforstått med at dette kan være mer relevantå tillegge
annen relevantlovverksom omfatterforbruker.- Vivil med dette oppfordredepartementettil å

vurdere om helsemerkingog produktmerkingskal inkluderesi Alkoholloven/forskrifteneeller om
det vil være riktig å sikredette inkluderti annet relevantlovverk.
Kapittel 8 Vurdering av behov for forskriftsbestemmelser om alkoholpolitisk

handlingsplan
Ved å gi kommunenestørre frihet til å organiseresitt alkoholpolitiskearbeid,får kommuneneet stort
og viktig ansvar å forvalte.- Actismener at kommunalealkoholpolitiskehandlingsplanerda blir enda
viktigereenn tidligere.Vier kjentmed at Sosial-og helsedirektoratethar fått i oppdrag å utarbeideen
veilederfor kommunalrusmiddelpolitiskplan.
- I arbeidet med å utvikle nye retningslinjer for kommunenes ruspolitiske planer bør legges til rette for

å forpliktekommunenetil å følgeopp sine egne planer og at disse planene skal være i tråd med
Regjeringenshandlingsplanmot rusproblemer.Dersomkommunenestilleshelt fritt i forholdtil
innholdeti de ruspolitiskehandlingsplanene,vil man fort kunne kommei en situasjonder
kontrollfunksjonenreduserestil et tekniskspørsmål.Kontrollsystemenemå være en integrertdel av
kommunenshelhetligeedruskapspolitikk.
- Actisanser at det er behov for økt fokuspå kommunenesforvaltningav bevillings-og
kontrollpolitikk for å kunne sikre de målsettinger som regjeringens handlingsplan har skissert. - Actis

mener kommunenehar behov for økt bistand slik at de får gode nok forutsetningerfor å kunne
gjennomføreen restriktivbevillingspolitikklokalt.- Actismener det må leggestil rette for rådgivning
overfor kommunene som bidrar til å sette fokus på de juridiske forhold som taler for restriktiv

bevillingspolitikkpå lokaltplan. - Viderebør det sikreså øke kommuneneskunnskapom og i større
grad synliggjøreden forskningsom støtter helheteni Norgesrestriktivealkoholpolitikk.
- For å bidra til økt kompetansei kommunenevil Actisforslåat Kompetansesenterneblir rådgivende
organer overforkommunenei deres arbeid med å sikre målsettingenei Regjeringenshandlingsplan,
og da spesielt i forhold til utvikling og oppfølging av ruspolitiske handlingsplaner i kommunene.

Dette i henhold til at departementetvurderer om kommuneneskal tilbysdirekte veiledning,kurs
eller lignende.
- Actisvil foreslåat det leggesinn i retningslinjeneat det skal utarbeidesårlig statusrapportom
handlingsplanens gjennomføring i hver enkelt kommune. En slik rapport skal vurdere bruken av de

virkemidlerkommunenhar i forholdtil utviklingeni kommunenbasert på noen helse-og
sosialfagligeparametere,som f.eks.antalletalkoholavhengige,blandingsmisbrukere,rusrelatertvold
mv. - Det bør videre vurderes oppfølging,tilsynog kontrollfra statligsosialfagligmyndighetom
bruken av planinstituttet.Hensiktener å sikre at handlingsplaneneblir brukt til å vurdere
politikktiltakeneløpende.

- Actisber også om at det vurderes å leggeinn føringeri retningslinjenefor kommunaleruspolitiske
handlingsplanerslik at det ikke kan gis salgs-eller skjenkebevillingfor alkoholi forbindelsemed
idrettsarrangementer/-arenaereller til arrangementerder barn og ungdom deltar eller er tilstede.
- Actisber også om at det vurderes hvordan man gjennomutarbeidelsenav kommunaleruspolitiske
handlingsplanerkan demme opp for at en lang rekke "nye" bransjerog konstellasjonerinnenfor
handelsstanden,altså andre enn restauranterog dagligvarebutikker,som nå er i ferd med å søke om
salgs-eller skjenkebevilling.På dette områdetvil kommunenebli utsatt for et betydeligpress
framover, siden alle innenfor dagligvare- og serveringsbransjen nå i praksis får bevilling og siden det

er økende konkurransemellomdagligvarebutikkeneog f.eks.bensinstasjoner.
- Actisstøtter for øvrig departementetsinnspillom at det skalvurderes om man skalbe SIRUSom å
utarbeideen rapport som vurdere om det er behov for mer systematiskkunnskapom kommunenes
arbeid med alkoholpolitiskeplaner, herunder om hvilketinnhold kommunenegir sine
alkoholpolitiske planer og i hvilken grad planene aktivt benyttes i bevillingsmyndighetens daglige

arbeid.

Kapittel 11 Bestemmelseneom unntakfraaldersbestemmelsenefor serveringog salg i
opplæringssituasjoner
Bakgrunnenfor en aldersgrenseer av hensyntil de ungesmodenhet.Ungdomer i en svært sårbar og
påvirkelig alder. Alkohol er ingen ordnær vare. Elever under 18 år kan i følge alkoholloven få
dispensasjon om skjenking når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen og Actis finner
akseptabelt å videreføre i reviderte forskrifter. - Det er likevel forskjell på at man i enkelte situasjoner
kan gis dispensasjon til å skjenke alkohol utenfor skolen i en arbeidssituasjon/voksenarena. - Det vil

derfor virke urimeligå måtte gi en hel skoleskjenkebevilling,
når dette er fremmedi den norske
skolen.
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