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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Bystyret  
Møtedato: 17.12.2009 
Sak: 106/09  
 
Arkivsak: 09/2554 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I 

ALKOHOLLOVGIVINGEN  
 
Behandling: 
 
Thorleif Vikre (FRP) tok opp sitt forslag til nytt pkt. 1 slik: 

Porsgrunn kommune støtter ikke forslaget om innskrenking av Alkohollovens maksimaltider for 
skjenking med en time. Bystyret mener at lokaldemokratiet kan ta ansvar for skjenke politikk og 
fastsetting av skjenketidene innenfor nåværende maksimaltider 

Når saken ble tatt opp til avstemming var ikke Berit Lindøe (H) til stede. 
 

Forslag til vedtak pkt. 1 ble satt opp mot forslaget fra Thorleif Vikre (FRP). Forslag til vedtak ble 
vedtatt med 24 mot 22 (FRP, H, 2 V, SP og 3 AP) stemmer. 
Forslag til vedtak pkt. 2 og 3 ble enst. vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
 
1. Porsgrunn kommune støtter forslaget om innskrenking av Alkohollovens maksimaltider for 

skjenking med en time. 
 

2. De endringer som skisseres i forhold til kontroll- og reaksjonsbestemmelsene i loven slik det 
blir foreslått i departementets høringsforslag støttes ikke av Porsgrunn kommune. 
 
Forslaget innbærer at kommunenes kontrollører må skoleres vesentlig bedre for i sikre at 
avgjørelser om umiddelbar stenging av skjenkesteder blir fattet på ”riktig” grunnlag.  Det er 
viktig både å ta hensyn til rettssikkerheten for skjenkestedene og ta hensyn til at den enkelte 
kommune unngår å pådra seg erstatningsansvar overfor vedkommende et slikt stengningsvedtak 
retter seg mot. 
 
Porsgrunn kommune deltar sammen med Helsedirektoratet og flere andre kommuner fra 
forskjellige steder i landet i et kontrollprosjekt som skal forsøke å finne fram til bedre 
kontrollordninger når det gjelder alkoholomsetning både ved skjenke- og salgssteder. Det bør 
derfor vurderes å utvide dette prosjektet både i tid og omfang, slik at slike omfattende endringer 
kan sees i sammenheng med eventuelle forslag som kommer fram i nevnte kontrollprosjekt.  
 

3. Når det gjelder de øvrige forslag har Porsgrunn kommune ingen merknader. 
      
 


