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NYTT OBLIGATORISK PRIKKTILDELINGSSYSTEM VED 

SKJENKEKONTROLLER – EN LIBERALISERING AV OSLO KOMMUNES 

PRAKSIS 

 

Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med Oslo kommunes høringssvar av 

16.01.2014 og brev fra Hallstein Bjercke, tidligere byråd for kultur og næring, av 30.09.2014 

og 13.02.2015. I forbindelse med at forskrift med det nye prikktildelingssystemet nå er vedtatt 

ønsker jeg å komme med noen kommentarer. 

 

Forarbeidene til lovendringen viser til at prikktildelingssystemet skal tydeliggjøre kommunenes 

ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene og at det er grunn til å tro at kommunene 

ikke i tilstrekkelig grad tar i bruk inndragning i sin forvaltning av alkoholloven.  

  

For Oslo betyr ikke forskriftsendringen en oppstramming av inndragningspraksis, tvert i mot 

fører det til en liberalisering som er i strid med bystyrets politikk. Dette kan ikke ha vært 

departementets tilsiktede virkning med innføring av prikksystemet. Jeg ønsker å fortsette den 

gode trenden vi har i Oslo, med raske reaksjoner, nulltoleranse for salg og skjenking til 

mindreårige og hvor vi reagerer mot diskriminering. Jeg ber herved om at du gir Oslo 

kommune en dispensasjon fra prikktildelingssystemet, at det kan anses som en 

minimumsløsning for kommuner som ikke har strengere praksis. Dersom en slik dispensasjon 

ikke gis, går jeg gjerne i en dialog med deg og departementet i hvordan vi kan løse dette.  

 

Jeg vil derfor i det følgende knytte noen kommentarer til den nye forskriftsendringen: 

1. Narkotikaomsetning og diskriminering  

Narkotikaomsetning og diskriminering var ikke tatt inn som overtredelser i høringsnotatet.  

I Oslo kommunes høringssvar punkt 2.7.2 fremgår det: 

«Det fremgår som kunstig at narkotikaomsetning og diskriminering på stedet ikke skal 

tas med i innføringen av et prikketildelingssystem. Selv om overtredelsene ikke direkte 

er knyttet til krav for utøvelsen av bevillingen, vil det stride mot den alminnelige 

rettsfølelse om disse overtredelsene ikke skulle innlemmes i prikktildelingssystemet.  

Oslo kommune mener narkotikaomsetning og diskriminering bør prikkbelastes med fire 

prikker».  
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Høringsnotatet la opp til at åtte prikker skulle føre til én ukes inndragning. Oslo kommune 

foreslo av denne grunn at narkotikaomsetning og diskriminering skulle prikkbelastes med fire 

prikker. Det innebærer at om det blir avdekket diskriminering ved to kontroller innen en to-års-

periode så mister stedet bevillingen i én uke. Dette er i henhold til Oslo kommunes praksis i 

dag.  

 

I alkoholforskriften § 10-3 forslås det at «gjentatt diskriminering» og «gjentatt 

narkotikaomsetning» skal tildeles to prikker. I tillegg er antallet prikker totalt som fører til 

inndragning økt til 12. Dette er en for mild reaksjon og strider mot den alminnelige rettsfølelse. 

 

Det stilles spørsmål ved hvorfor prikker ikke skal tildeles når overtredelse avdekkes første gang 

jf. ordlyden «gjentatt»? Oslo kommune er av den oppfatning at det ikke harmonerer med resten 

av prikksystemet, da de øvrige overtredelser gir prikker når de blir avdekket for første gang.  

Videre er narkotikaomsetning og diskriminering type overtredelser som bør gi strengere 

reaksjon enn to prikker ved «gjentatt» narkotikaomsetning og diskriminering.  

 

Etter min vurdering er dette overtredelser som etter sin art er mye grovere enn f.eks. brudd på 

reklameforbudet eller brudd på regelen om alkoholfrie alternativer. I følge alkoholforskriften  

§ 10-3 vil f.eks. brudd på reklameforbudet gi en prikk, mens f.eks. diskriminering må skje 

«gjentatt» for å kunne tildeles to prikker.  

 

Oslo kommune er den eneste kommunen i Norge som har inndratt en bevilling som følge av 

diskriminering fra bevillingshaver. Bakgrunnen for dette skyldes neppe at det er lite 

diskriminering, men at få tilfeller avdekkes. Kommunen mener det er sterke grunner til å tro at 

det foreligger store mørketall. Det er krevende å bevise at adgangsnekt faktisk skyldes 

diskriminering. For at en bevilling skal kunne inndras må utestedet pådra seg 12 prikker i løpet 

av to år jf. § 10-2. Det vil si at utestedet i ytterste konsekvens (forutsatt at alle andre regler 

overholdes) må bli tatt for å diskriminere ved minst syv kontroller på to år dersom de skal miste 

bevillingen. I praksis innebærer dette at det ikke vil bli inndragninger for diskriminering alene.  

 

Jeg mener dette sender et svært uheldig signal. Oslo skal være en åpen og inkluderende 

hovedstad, hvor alle skal ha samme muligheter, også i utelivet. Diskriminering og 

narkotikaomsetning bør gis seks prikker ved første gangs overtredelse, slik at to tilfeller av 

diskriminering (og to tilfeller av narkotikaomsetning) gir én ukes inndragning slik praksis i 

Oslo kommune er i dag 

2. Overtredelser som fører til tildeling av åtte prikker – Skjenking til mindreårige 

I høringsnotatet ble det foreslått fire overtredelser som skulle tildeles åtte prikker. De fire var 

salg og skjenking til mindreårige, brudd på bistandsplikt, brudd på kravet om forsvarlig drift og 

hindring av kontroll. Oslo kommune støttet forslaget. Antall prikker for nevnte overtredelser 

ble videreført i forskriften, men når antallet prikker som fører til inndragning er økt til 12 har 

forutsetningene endret seg.  

 

Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk 

kan innebære. Aldersgrensene er en viktig restriksjon i alkoholloven og et viktig virkemiddel 

for å begrense bruken av alkohol. Oslo kommune har som mål at det ikke skal skjenkes eller 

selges alkohol til mindreårige. Som et tiltak for å oppnå det målet har kommunen sanksjonert 

etter nulltoleranseprinsippet når det ble avdekket salg eller skjenking av alkohol til 

mindreårige. Raske sanksjoner ved brudd på aldersgrensene har også vært en prioritet.  
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Selv om dette er et stort fokusområde avdekker Oslo kommune svært få tilfeller av skjenking 

og salg til mindreårige. Kontrollørene melder tilbake at det er sjeldent å se mindreårige på 

skjenkesteder i byen på sen kveld/natten. Dette er en positiv utvikling som kommunen har sett 

de seneste årene. Under veiledninger i alkoholloven som de ansatte i kommunen har med 

utestedene, er erfaringen at samtlige vet en ting: skjenker du til mindreårige så mister du 

bevillingen. Nulltoleranse har vært et svært effektivt virkemiddel. Skjenking og salg til 

mindreårige bør derfor gis 12 prikker slik at nulltoleransen kan opprettholdes. 

Når det gjelder de andre tre overtredelsene som også gis åtte prikker, så er dette også 

overtredelser som etter sin art bør føre til inndragning etter første gangs overtredelse som 

skissert i høringsbrevet. Ved kun å gi åtte prikker vil også muligheten for raske reaksjoner på 

alvorlige overtredelser forsvinne.  

3. Likeartede brudd 

Oslo kommune mener det er svært uheldig at «likeartede brudd avdekket ved samme kontroll 

skal anses som ett enkelt brudd», jf. alkoholforskriften § 10-2.  Det kan bli tilfeldig hvor mange 

prikker et sted får. Eksempel 1: Blir to personer som er åpenbart påvirket i lokalet skjenket 

alkohol (normaltilfeller) vil det gi fire prikker da det er to brudd på samme overtredelse. 

Eksempel 2: Hvis det er to personer som er åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet og kun den 

ene drikker alkohol/blir skjenket alkohol (normaltilfeller) så vil det være to forskjellige 

overtredelser og gi seks prikker. Eksempel 2 vil da gi flere prikker enn eksempel 1, selv om 

tilfellet i eksempel 1 vil være grovere.  

 

 

 

Jeg ser frem til en rask løsning slik at det nye systemet ikke vil føre til en liberalisering av Oslo 

kommunes praksis for inndragning av skjenkebevillinger.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Lippestad 

byråd for næring og eierskap 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

 

Vedlegg: Oslo kommunes høringssvar av 16.01.2014 

Kopi til: Næringsetaten 

 


