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Høringsnotat om endringer i alkohollovens forskrifter m.v.

Roan Kommune har ingen innvendinger til de endringer som er foreslått i alkohollovens
forskrifter. Vi ser positivt på at kommunen fortsatt skal ha ansvar for kontrollvirksomheten,
og at kommunen gis større frihet til å organisere kontrollen ut fra lokale forhold.

Vi har i flere år brukt egne kontrollører og mener vi har god praksis på at kontrollørene gir
seg til kjenne og gjennomgår innholdet i rapporten med bevillingshavers representanter. Vår
erfaring er at dette bidrar til gjensidig respekt og et godt samarbeid.

Når det gjelder store arrangementer har kommune, politi og arrangør gjennom flere år
samarbeidet om opplæring, informasjon og kontroll for å skape godt festivalmiljø i
kommunen. Etter noen års innsats har vi nådd målene om en vesentlig forbedring. Vi er et
eksempel på at samarbeid og bevisst arbeid nytter. Vi fortsetter samarbeidet for å utvikle
kulturen ytterligere.

Vi ser svær positivt på forslaget om at bevillingshavere får plikt til å ha dokumentert
internkontroll og at dette også skal gjelde festivalarrangører.

Når det gjelder ambulerende bevillinger har vi i vår kommune lagt vekt på opplæring av
bevillingshavere og deres mannskaper. I et lite og gjennomsiktig samfunn ser det ut til å
fungere bra, så vi ser ikke behov for at disse skal ha et internkontrollsystem.

Når det gjelder inndeling i kategorier for alkoholholdig drikke er det vår vurdering at
inndeling etter volumprosent alkohol vil være mer informativ for alle parter.

Når det gjelder avgiftene erfarer vi at flere bevillingshavere har så liten omsetning at de
betaler minstegebyr. Vi mener likevel at gebyrsatsene bør økes noe, men at muligheten for å
redusere i spesielle tilfeller opprettholdes. Kommunens inntekt av gebyrene dekker bare en
liten prosentandel av utgiftene til kontrollvirksomheten.
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Vi benytter  sosialfaglig uttalelse i forbindelse med bevillingssøknader og ønsker å fortsette
med det.

Vi ser det fortsatt som svært viktig at kommunene regelmessig foretar alkoholpolitiske
vurderinger og utarbeider en rusmiddelplan. En veileder vedrørende situasjonsbeskrivelse,
analyse og tiltak vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet.
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