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Alkoholloven: fjerning av fireårsregelen 

NHO Reiseliv har tidligere vært i kontakt med Statsråden angående behovet for en oppheving av 
ordningen om at en bedrift automatisk mister skjenkebevillingen hvert fjerde år, og at 
skjenkebevillingen istedenfor gis inntil videre.  
 
Fireårsregelen innebærer at en skjenkebevilling automatisk opphører 30. juni året etter at et nytt 
kommunestyre tiltrer. Regelen skaper usikkerhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Ansatte i 
næringen er i realiteten ansatt på åremål. Med en tidshorisont på kun fire år er det krevende å 
skaffe finansiering, i tillegg til at potensielle investorer vegrer seg for å etablere seg i næringen.   
Det offentlige bruker også store summer på forvaltningen av fireårsregelen.  NHO Reiseliv mener 
midlene kunne vært brukt på en langt mer formålstjenlig måte.  
 
Statsråden holdt innlegg på NHO Reiselivs årskonferanse i mai i år, og tok da til orde for at denne 
regelen måtte fjernes. Dette ble også bekreftet i en epost sendt til alle partiene i forkant av valget, 
hvor Høyre på spørsmål om partiet ville gå inn for å fjerne regelen svarte i epost datert 20. 
august; Næringen har selv gitt uttrykk for at en ønsker en endring av dagens praksis, ved at 
bevilling bør gis for en ubegrenset periode eller frem til eventuelle endringer i drift eller 
skjenkeansvarlig påkrever ny bevillingsbehandling. Dette er forslag som Høyre støtter. Vi vil derfor 
endre loven slik at det ikke blir nødvendig å søke på ny om bevilling hvert fjerde år.  Det er viktig å 
understreke at kommunene er pålagt å ha kontrollmyndighet med skjenking og at brudd på 
alkoholloven. 
 
NHO Reiseliv imøtekommer handlekraft fra regjeringen, og stiller gjerne til møte hvis ønskelig.  
Ta kontakt med Ingjerd Sælid Gilhus på epost ingjerd.gilhus@nhoreiseliv.no eller på telefon 915 
22 647.  
 
Med vennlig hilsen  
NHO Reiseliv 
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