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Nytt obligatorisk  prikktildelingssystem  ved  salgs- og skjenkekontroller

Jeg viser til brev fra byråden for næring og eierskap i Oslo kommune, datert 11. november i

år, hvor byråden på vegne av kommunen ber om dispensasjon fra de nye nasjonale reglene for

inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. Jeg har forståelse for at Oslo kommune har

synspunkter på de nye reglene for inndragning av salgs- og skjenkebevilling.

Innføringen av nonnerte regler for inndragningen av bevilling følger opp en enstemmig

innstilling til rusmeldingen, Innst. 207 S (2012-2013). Komiteen støttet i sin innstilling

utarbeidelse av nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven.

Stortinget fattet 26. mai 2015 vedtak til lov om endringer i alkoholloven (nonnerte regler for

inndragning av bevilling). Vedtaket ble gjort etter forslag i Prop. 58 L (2014-201 5) og Innst.

252 L (2014-2015) fra Stortingets helse- og omsorgskomité.

Det nye systemet er ment å bidra til å redusere problemer knyttet til alkoholbruk samtidig som

det er ment å skape større grad av likhet, forutsigbarhet og rettssikkerhet for den enkelte

bevillingshaver. For at ordningen skal kunne virke etter intensjonen er det nødvendig at

ordningen er obligatorisk. Det er derfor ingen muligheter for å gi dispensasjoner fra systemet.

Når det gjelder byrådens innspill til antall prikker som skal tildeles ved ulike brudd og ved

likeartede brudd takker jeg for innspillene og tar dem til etterretning.

Jeg gjør oppmerksom på at det nye prikktildelingssystemet vil bli evaluert i tråd med

Stortingets innstilling 252 L (2014-2015). Evalueringen vil se spesielt på kommuner som i

dag har prosjekter som Salutt for å se om prosjektene er ivaretatt og hvordan endringene som

nå innføres har påvirket prosjektene.
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