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Vi viser til møte i Formannskapet den 26.04.05 der saksnr. 63/05 ble behandlet.
Det ble fattet slikt vedtak:
Målselv formannskap har hatt høringsnotatet "Forslag om endringer i alkohollovens
forskrifter mv" til høring, og gir slik uttalelse:
Formannskapet ser det positivt at det i de nye forskriftene kommer fram at
kommunen står fritt i om de vil ha kontrollutvalg og hvem som skal foreta kontroll
kommunen utfordres på hva som skal undersøkes på kontrollene
det skal være internkontroll på salgs- og skjenkestedene
det blir en presisering av alkoholreklameforbudet
det blir en bedre avklaring på det å fjerne personer som er påvirket av rusmidler
Formannskapet ser det fornuftig at kommunen står mer fritt til å fastsette antall
kontroller på de ulike skjenkesteder. Det åpner for muligheten for å redusere kontroller
på noen steder og øke på andre. Noen skjenkesteder har kun åpent en viss del av året
(en liten sesong). Kanskje burde ikke kommunen pålegges å ha 1 kontroll på slike
steder, men i hvert tilfelle og hvert år vurdere om det skal være kontroll.
Formannskapet foreslår at andre setning i § 10-9 endres til: "Hvert helårsåpent sted
skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen står fritt til om det skal foretas
kontroll på steder med bevilling som kun har sesongåpent."
Når det gjelder bevillingsgebyrene høres det fornuftig ut å gi kommunen mulighet for å
redusere bevillingsgebyret i særlige tilfeller. Dette vil f eks slå heldig ut i forhold til de
som har bevilling kun for deler av året.
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