
SKJENKETWER: REGJERINGEN FORESLÅR Å INNSKRENKE SKJENKETIDENE TIL KL 02.00

•

NEDERLAG: Om det varjulen eller at hans enighet med de rodgrønne som hadde fått KrEs grupeteder Odd Gusrud til å kte seg i rødt i gårsrlagens bystyre vites iklte.KrF, Ap ag SVItte irn idlertid nedstemt da
de folkevalgte behandlet regjeringens forstag om å stramme inn shjenkehestemmelsene.
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Vil bestemme selv
Flere byer gjør som
regjeringen vil og
strammer inn skjen-
ketidene. For fler-
tallspartiene i
Drammenveier selv-
råderetten tyngst.

DRAMMEN: Dethar Ikke mang-
let på skjenkedebatter i bystyret
de siste årene.

FAKTA

Alkoholloven

Skjenketiøeneavgjøres avhver
enkett kommune innent or ram-
menej alkohottoven.

Gør titbake t it 1997 daen loven-
dringga kommunenestorre handle-
frihet.

Helseagsosialdepartementet vit
ne stramme inn, bta. ved å skjerpe
maksimaltiden med entimertra
3.00 tit 2.00

rfaringer etterat flere hyer har
redusert skjenkefidene viser stort
sett mMdre vold og ordensforstyr-
retser.

I går kom det en til.
Bakgrunnen er et høringsfors-

lag fra Helse- og Onworgsdeparte-
mentet der det foreslås å stramme
inn på skjenketidene i alkohollo-
ven fra maks 3.00 i dag till 2.00.

Hovedårsaken til ønsket om
kortere skjenketid er at toneangi-
vende rødgrønne polidkere som
blant annet justisminister Knut
Storberget (Ap) anser det som do-
kumentert at det vil  gi  /angt færre
voldsepisoder.

Også rusforskningen er ganske
så sarnstemt.

Ifølge forskningsleder på Sta-
tens institutt for forskning på rus
(Sirus), Ingeborg Rossow, skaper
sene skjenketider mer NII, og
forskningenviser en klar sammen-
heng mellom vold og hvor mye
man har drukket.

VENSTRE IRONISERTE
En rekke norskebyer har /att seg
påvirke avbåderusforskere og po-
litiet og begrenset skjenketidene.

Både Bergen, Trondheim, Sta-
yanger, Kristiansand, Kongsberg,
Hamar, Horten og Sandnes har
innført et strengere alkoholre-
gime.

Men i Drammen står bystyre-
flertallet fast på sitt.

Særlig har Venstre lagt an en
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beral linje, og i går serverte Knut
Anders Berg et høyst oppsiktsvele
kende og ironisk innlegg fra taler-
stolen.

-Jeg skal gjøre noe jeg aldri har
gjort før, nemlig å takke den rød-
grønne regjeringen.Jeger 37 år og
syns det er vanskelig å ta egne
valg. Derfor er det godt å ha
voksne folk som bestemmer når
jeg skal bestille den siste drinken
og når jeg skal gå hjem og legge
meg, uttalte Berg, og advarte mot
at det i 2010 kan komme en be-
slutningfra Stortinget somvil frata
bystyrets 49 representanter retten
til å bestemme åpnings- og skjen-
ketider sely.

- De rodgrønne er drevet av
prinsippet omat alle skalmed. Det
betyr at alle skal hjem klokken to,
harselerte Lavrans Kierulf (Frp).

AP, SV OGKRF
Både Ap, SV og KrF ville støtte de-
parternentets forslag om å inn-
skrenke maksimaltiden for skjen-
king med en time.

- Næringen selv sier jo at de får
passe godt berusede foIk inn -
og etter noen pils må de ut, uttalte
Nils Stablum (Ap) om nåtidens
drikkekultur med vorspiel.

Odd Gusrud (KrF) syns på sin
side at alkoholproblemer er et for

alvorlig problem til å ironiseres
over.

- Det er 50.000 barn som gruer
seg  tiI jul. Det er noe så alvorlig
som at Nlla har skylda. Det må vi
ta alvorlig, uttalte Gusrud, som
måte innse at saken var tapt i by-
styret.

- Så får vi nå se hva staten kan
komme oss I forkjøpet på fordi vi
ikke klarer det lokalt, avsluttet
han.

SELVRÅDERETTEN
Høyres gruppeleder Johan Sau-

Direktøri IntegrerIngs-og mang-
f aldsdirektoratet amd»Osmund
K aldhelm (45)Mirnyrådmann
Drammen.

 

ORAMMEN: Det ble vedtatt av
et enstemmig bystyre i går kveld.
Kaldheim (bildet) har vært direk-
tør i Imdi siden 2005 og har bak-
grunn fra politikken, både som
Høyre-ordfører i Fet kommune og
som statssekretær i Bondevik II-re-
gjeringen.

-Jeg vil takke for tilliten og gle-
der meg veldig, uttaler Kaldheim
etter å ha fått overbrakt nyheten.
Hanvil forst bli kjent med byen og

Kaldheim bLir ny rådmann

TEKST: HEGE BREEN BAKKEN
hegebakken@cl t no

mann innrommet igår kveld at det
har vært uenigheter i Høyre om
skjenketidene.

- Vi var uenige sist. Det som er
viktig for oss na er prinsippet om
kommunenes selwaderett, sahan
til Dramrnens Tidende.

FlertalIet i bystyret vedtok at
kommunene bor fortsette å ha
muligheten ti/ å fastsette tiden for
skjenking slikdehar igjeldende al-
kohollovgivning.

innbyggerne for han kan si mer
om hva han ønsker a ta fatt pa som
rådmann.

- Men å videre-
føre byforvand-
lingen blir en vik-
tig oppgave. Så
registrerer jeg at
kommunen har
store ambisjoner
når det gjelder
miljø, mangfold
og å fa mye igjen

for pengene, sier han. ICaldheim
starter innen 15. mars neste år.


