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Vedtak  i Molde formannskap  - 26.04.2005:

Med henvisning til foreliggende høringsnotat datert 1. mars 2005 vedr. forslag om endringer
i alkohollovens forskrifter mv. vil Molde kommune gi følgende uttalelse til de foreslåtte
endringer i forskriftene som har spesiell betydning for kommunen som bevillingsmyndighet/
kontrollmyndighet:

1. Åpne eller anonyme kontroller.
Med utgangspunkt i erfaringer fra utøvelsen av kontrollvirksomheten etter gjeldende
bestemmelser, påpekes viktigheten av at forskriftenes bestemmelser i § 10-7 om at
kontrollene også kan gjennomføres anonymt, blir opprettholdt. Dersom kontroller
ikke kan gjennomføres anonymt er det store muligheter for at kontrollen blir lite
effektive og lett kan bli illusorisk. Bevillingshavernes rettssikkerhet bør kunne
ivaretas på en god måte ved at kontrollørene etter utført kontroll, altid skal presentere
seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for eventuelle merknader til
utøvelsen av bevillingen. Videre vil bevillingshaverne alltid få anledning til å ivareta
sine interesser, ved at alle kontrollrapporter blir oversendt til bevillingshaverne til
uttalelse før eventuelle sanksjoner blir iverksatt.

2. Saksgang for kontrollraporter.
Den foreslåtte bestemmelsen i forskrifenes § 10-8 om at kontrollrapporter skal sendes
bevillingsmyndigheten om sosialtjenesten bør endres sik at en byråkratisk ordning
som dette kan ungås. Kontrollrapporter bør sendes direkte til den forvaltningsenhet
som er saksansvarlig for dette forvaltningsområdet.

3. Frekvens på kontroller.
Den foreslåtte formulering av forskriftenes § 10-9 synes lite hensiktsmessig og legger
opp til en unødig detalj styring av kommunen som kontrollmyndighet. Bestemmelsen
vil også bli vanskelig å forholde seg til. Etter nærmere vurdering tilrås at paragrafen
gis følgende formulering:

Kontoradresse
Rådhuset

Postadresse:
Rådhusplassen 1

Telefon :  Telefaks: Org.nr:

71 11 11 00  944020977



"§ 10-9. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert
sted skal i utgangspunktet kontrolleres minst 3 ganger årlig."

Ved å sette inn "i utgangspunktet" antydes det et ønske om minst 3 kontroller ved
hvert sted, men gir likevel kommunene større frihet til å organisere dette ut fra hva
behovet tilsier.

4. Bevillingsgebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.
Det vises til de foreslåtte bestemmelsene i forskriftenes § 11-2. Molde kommune
har ikke noe å bemerke til de foreslåtte endringer av gebyrsatsene.

.//. Utskrift av sakens dokumenter følger vedlagt til orientering.
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Kontoradresse Postadresse :  Telefon: Telefaks: Org.nr:

Rådhuset Rådhusplassen 1 71 11 11 00 944020977


