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18.11.2009 Behandling i Formannskapet

Saksbehandler.: Jorunn T. Lukashau en Dok.dato: 21.102009

Administrasjonens forslag:
Lillesand kommune støtter helse- og ornsorgsdepartementets forslag om å innskrenke

alkohollovens maksimaltid for sktenking med en time, dvs fra kl 03.00 tU kl 02.00.

Vedtaket er fattet med hjemmel i bystyrets delegasjonsvedtak i sak 083/08.

FS-096/09 Vedtak med 8 mot 1 stemme: Administrasjonens forslag vedtas:
Lillesand kommune støtter helse- og omsorgsdepartementets forslag om å innskrenke

alkohollovens maksimaltid for skjenking med en fime, dvs fra kl 03.00 til kl 02.00.

Vedtaket er fattet med hjemmel i bystyrets delegasionsvedtak i sak 083/08.

Flertallet var: Thomassen H, Erdvik Fl, Holtskog H, Martinussen A, Bjørløw SV, Steindal SP,

Danielsen V, Nicolaisen Krf
Mindretallet var: Beathe Nytrøen Frp,

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i alkohollovgivningen på

høring med svarfrist 23.12.09.
Rådmannen avgrenser uttalelsen til et hovedpunkt i høringsnotatet - forslaget om endring i

alkohollovens maksimaltider for skjenking.

Lovfestet maksimaltid for skjenking til kl 03.00 ble vedtatt i 1997. Gjeldende regler i

alkoholloven er:
Normaltid
-alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (brennevin) fra kl 13.00 — kl 24.00
-annen alkoholholdig drikk (øl og vin) — fra kl 08.00 — kl 01.00
Maksimaltid
-alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (brennevin) fra kl 13.00 — kl 03.00
-annen alkoholholdig drikk (øl og vin) — fra kl 06,00 — kl 03.00

Kommunene står fritt til å utvide skjenketidene ut over normaltiden, men likevel innenfor den

maksimale skjenketiden. Det kan også fastsettes en kortere skjenketid enn normaltiden.

Helse- og ornsorgsdepartementet ønsker nå høringsuttalelser på forslag om å innskrenke

maksimaltiden med 1 time fra kl 03.00 til 02.00 for alle grupper alkoholholdig drikk.

Bakgrunnen for departementets forslag om endring er at alkoholkonsumet i Norge øker. I

Følge Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) er antall skjenkesteder tredoblet fra

1980 til 2007. 11985 hadde 28 prosent av skjenkestedene bevilling til å skjenke brennevin,

vin og øl, mens tilsvarende tall for 2007 var 82 prosent. Det er blitt mindre vanlig å regulere

omsetningen ved å angi en øvre grense for antall salgs- og skjenkebevillinger. Mens



innskrenkninger i salgs- og skjenketidene i f t lovens normaltid er sjeldne, er det vanlig
utvide skjenketidene. I 2007 hadde ca 60% av kommunene utvidet salgs- og skjenketid i
forhold til lovens normaltid. Tendensen de siste årene har gått i retning av en klart mer liberal
alkoholpolitikk i kommunene og det har vært svært vanlig å utvide skjenketidene ut over
alkohollovens normaltid.
Departementet skriver også at ifIg Sirus viser en rekke studier at alkoholberuselse er en
viktig årsak til en betydelig andel av voldstilfellene. Internasjonal forskning viser videre at
endringer i skjenketidene følges av endringer i voldsornfanget.

Lillesand bystyre vedtok i 2000 forskrift om maksimal skjenketid til kl 0200 .og fra 2002 også
tilsvarende skjenketid for uteservering. Vi har altså en utvidelse i forhold til lovens normaltid.
Av Lillesand kommunes 14 skjenkebevillingsinnehavere har 5 bevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1og 2 samt 9 bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Samtlige er innvilget
skjenketid til kl 0200. .
Kommunen har ikke registrert spesielle henvendelser med ønske om endringer i
skjenketidene disse årene. Lensmannen i Lillesand har på henvendelse ikke spesielle
bemerkninger til vår vedtatte skjenketid.

De omkringliggende kommunene Birkenes, Kristiansand, Grimstad samt Arendal har
tilsvarende maksimal skjenketid til kl 02.00.

Vurdering:
Den foreslåtte innskrenkningen fra Helse- og omsorgsdepartementet vil føre til at
bestemmelsene i alkoholloven harmoniseres med Lillesand kommunes vedtatte forskrift.

Departementets forslag antas å få økonomiske konsekvenser for næringen generelt, men vil
samtidig innebære mer like vilkår for bedriftene på tvers av kommunegrensene der disse ikke
allerede er harmonisert. Fordi Lillesand har hatt disse reglene i en årrekke antas det at
næringen i Lillesand ikke vil ha spesielle negative konsekvenser ved en lovendring.

En hovedhensikt med bevillingsordningen er å bidra til å begrense omsetningen av alkohol
for derigjennom å begrense skadene bruk av alkohol kan føre til. Dersom en lovendring kan
føre til f eks en nedgang i voldsbruk i f m bruk av alkohol er det positivt.

Administrasjonen anbefaler å avgi positiv høringsuttalelse når det gjelder en innskrenkning i
maksimaltiden for skjenkebevilling.

Saksdokumenter:

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.09.2009 Helse- og Høring - forslag til endringer i
omsorgsdepartementet alkohollovgivningen

Lillesand, 19.11.09 Utskrift sendes:
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