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Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/00407-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial 02.04.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

Ås, 19.02.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse- og sosial
Kommunestyret

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg:
1 Høringsbrev, endringer i alkoholloven - HODs oversendelsesbrev.pdf, 2
Høringsnotat om endringer i alkoholloven.pdf, 3 Høringsliste - høring om endringer i
alkoholloven.pdf



Ås kommune

Side 2 av 4

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt til høring forslag om enkelte endringer i
alkoholloven. Høringsfristen er satt til 28.04.2014.

Fakta:
Hovedendringene er et forslag om at:

AS Vinmonopolet tillates å holde åpent jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften samt
på valgdager/dager for folkeavstemming.
Dagligvarehandelen kan ha alkoholsalg på valgdager/folkeavstemmingsdager.

Høringsinstansene bes dessuten å vurdere følgende:
1. Bør det gjøres endringer i alkoholregelverketfor når det kan skje utlevering av

alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet. (jf.
høringsnotatetpkt. 2.)

2. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider,
ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i prinsippet bør
stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre
tidsbegrensninger, for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at adgangen
ble utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager. (Jf. høringsnotat
pkt. 5.1)

Bør en eventuell endring for AS Vinmonopolet følges av tilsvarende endring for
adgangen til utlevering av privatimportert vare.

Ås kommune har gitt 1 salgsbevilling for 2 vinmonopolfilialer samt 7 salgsbevillinger
for alkohol for dagligvareforretninger i inneværende bevillingsperiode (07.2012 –
06.2016).

Rådmannen vektlegger endringsforslag for alkoholloven §§ 3-4 og 3-7.
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Vurderinger

Vurdering av alkoholpolitiske konsekvenser:
Departementet antar at flere åpningsdager for Vinmonopolet og dagligvarehandelen
vil føre til noe mersalg, men de ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager.

For valgdagene viser departementet til at tilgjengelighetsbegrensninger for
alkoholsalg har en kulturell og historiske begrunnelse. Formålet med forbudet var å
understreke det høytidelige ved valghandlingen og å forebygge at personer møter
beruset opp for å avgi stemme.
Departementet viser dessuten til at skjenkeforbudet på valgdager er opphevet, og at
det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Det vises også til at dagens valgordning
innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Forbud mot alkoholsalg på valgdagen
blir dermed en symbolregel uten særlig faktisk innhold. (fra Høringsnotatet 5.0 s.4.)

Rådmannen slutter seg til departementets vurderinger av alkoholsalg på valg- og
folkeavstemmingsdager.

Om åpning av Vinmonopolet i på dager i tilknytning til høytidene uttaler departementet:
Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe
annerledes. Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi
vet at det konsumeres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være
ekstra stort. På den annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg
fra Vinmonopolet på disse dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske
konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen uansett er
tillatt disse dagene. (fra høringsnotat pkt. 5.0)

Rådmannen deler departementets vurdering at å åpne for salg ved Vinmonopolet på
angitte dager tilknyttet høytider har marginale alkoholpolitiske konsekvenser.

Departementet peker på de personalpolitiske konsekvensene for Vinmonopolets
ansatte som har tariffestet fri på disse dagene. Rådmannen mener at dette bør være
opp til de berørte parter (Vinmonopolets ansatte m/fagforeninger, arbeidsgiver og
eier) å finne løsninger på dette.

Siden Ås kommune har to sentralt beliggende vinmonopolfilialer i kommunen, antas
det at et fåtall av kommunens innbyggere benytter seg av bestillingsmuligheter av
polvarer via post eller hjemmelevering.

Alternativ til innstillingen kan være:
Det åpnes for alkoholsalg på nyttårsaften for AS Vinmonopolet samt på
valgdager/folkeavstemmingsdager.
Det åpnes for alkoholsalg for dagligvarehandelen på
valgdager/folkeavstemmingsdager.

Alkoholloven §§ 3-4 og 3-7 tilpasses forslaget.
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Vurderinger av framsatt alternativ:
Rådmannens alternativ går i retning av en mer moderat utvidelse av antallet
salgsdager.

Forslaget vektlegger at Vinmonopolets åpningstider bør begrenses i forbindelse med
langfri tilknyttet høytider. I disse periodene vet man at det konsumeres mye alkohol
som igjen kan medføre rusproblemer. Ved ikke å tillate salg ved Vinmonopolet jul-,
påske- og pinseaften antas det at alkoholkonsumet kan begrenses noe i disse
høytidene. Samtidig vil det gi en symboleffekt å holde stengt på disse dagene.

I alternativet vektlegges det at nyttårsaften allerede er en stor omsetningsdag for
dagligvarehandelen av alkoholvarer og at det derfor bør være naturlig at AS
Vinmonopolet holder åpent for å tilby alkoholvarer i alkoholgruppe 2 og 3.

Alternativet berører ikke departementets forslag til endringer av alkoholloven § 2-5.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune slutter seg til departementets endringsforslag,
jf. rådmannens innstilling. Det vurderes at forslaget om flere åpningsdager vil ha
marginal virkning på det totale alkoholforbruket i kommunen.


