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Høringssvar. Endringer

i alkohollovens forskrifter

Viser til høringsnotat av 1.3.2005.
Tre punkter er for IOGT vesentlig når det gjelder alkoholloven og dens forskrifter.
For det første at den sikrer at alkoholomsetningen står under politisk kontroll. Dette er ikke noe
man kan gjøre til en teknisk sak eller delegere bort ansvaret. For det andre er det vesentlig at den
bygger opp under at de alkoholpolitiske virkemidlene nettopp er alkoholpolitiske, og ikke en del
av næringspolitikken. For det tredje er det vesentlig at lovverket er med på å bygge opp under de
politiske målene som alt er satt, og at det bidrar til å verne svake grupper i samfunnet. Dette er
utgangspunktet for vårt syn på endringene i forskriftene.
Ut fra dette mener vi at man ikke bør fjerne kontrollutvalgene, som er politisk utnevnt, og som er
med på å sikre den politiske kontrollen. At kommunene skal stilles friere i saker som dette virker
merkelig siden de nasjonale alkoholpolitiske handlingsplanene, og ønsket om sterkere vekt på

kvaliteten av det forebyggende arbeidet signaliserer slik vi ser det et ønske om en mer helhetlig
politikk. IOGT mener at kontrollen må sees som en del av kommunens samlede politikk, og
knyttes opp mot de ruspolitiske handlingsplanene i kommunen. IOGT støtter ACTIS sitt syn om
at det bør legges inn i retningslinjene for slike planer at det skal utarbeides en årlig statusrapport
om handlingsplanens gjennomføring i kommunen. Denne skal vurdere bruken av de virkemidler
som kommunen har i forhold til de målene som er satt opp i planen. Det vil være naturlig å kople
inn kompetansesentrene i de enkelte områdene i forhold til dette.
IOGT vil ikke støtte endringer som medfører at kontrolløren må legitimere seg før kontrollen tar
til. Det er neppe ønskelig for troverdigheten til kontrollene. Av hensyn til rettsikkerheten bør
man imidlertid sørge for at rapportene blir sendt fra kontrolløren raskt, slik at prosessen ikke blir
unødig forsinket.
IOGT støtter en oppjustering av bevillingsgebyrene hvis det skulle vise seg at disse ikke er store
nok til å dekke de reelle kostnadene til arbeidet med kontrollen i kommunene. Dette bør være

gebyrenes hensikt. IOGT vil imidlertid advare mot en utvikling hvor andre hensyn enn de
alkoholpolitiske trekkes inn for å øke gebyrene.
IOGT støtter forslaget om internkontroll, men mener at det ikke bør gis noen unntak for spesielle

anledninger eller bestemte deler av året. Dette tror vi ikke vil tjene kontrollen.
Med vennlig hilsen
IOGT i Norge
Jan Tore Evensen
Org.sekr.

