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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
ALKOHOLLOVGIVNINGEN  
 
Behandling: 
Fra rådmannen forelå slik innstilling: 
Sørum kommune gir følgende uttalelse til høring: Forslag til endringer i alkohollovgivningen: 
 
1. Forslaget om å innskrenke maksimaltiden for skjenking, slik at all skjenking skal være avsluttet 

senest kl. 02.00, støttes. 
 
2. Forslaget om å innføre mer fleksible ordninger for gebyrfastsettelse støttes. 
 
3. Forslaget om å gi de kommunale alkoholkontrollørene myndighet til å inndra en bevilling på 

stedet støttes ikke. 
 
Det vises til vurderingene i rådmannens saksframlegg. 
 
 
Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag (endringene er 
understreket): 
Sørum kommune gir følgende uttalelse til høring: Forslag til endringer i alkohollovgivningen: 
 
1. Forslaget om å innskrenke maksimaltiden for skjenking, slik at all skjenking skal være avsluttet 

senest kl. 02.00, støttes ikke. 
 
2. Forslaget om å innføre mer fleksible ordninger for gebyrfastsettelse støttes. 
 
3. Forslaget om å gi de kommunale alkoholkontrollørene myndighet til å inndra en bevilling på 

stedet støttes. 
 
Det vises til vurderingene i rådmannens saksframlegg. 



 
 
Avstemningen: 
• Pkt. 1, alternativ avstemning: 

� FrPs forslag : 3 (FrP, 1H), falt. 
� Rådmannens innstilling : 6 stemmer, vedtatt. 

• Pkt. 2, rådmannens innstilling : Vedtatt enstemmig. 
• Pkt. 3, alternativ avstemning: 

� FrPs forslag : 2 (FrP) falt. 
� Rådmannens innstilling : 7 stemmer, vedtatt. 

 
Vedtak: 
Sørum kommune gir følgende uttalelse til høring: Forslag til endringer i alkohollovgivningen: 
 
1. Forslaget om å innskrenke maksimaltiden for skjenking, slik at all skjenking skal være avsluttet 

senest kl. 02.00, støttes. 
 
2. Forslaget om å innføre mer fleksible ordninger for gebyrfastsettelse støttes. 
 
3. Forslaget om å gi de kommunale alkoholkontrollørene myndighet til å inndra en bevilling på 

stedet støttes ikke. 
 
Det vises til vurderingene i rådmannens saksframlegg. 
 
 
 
 
Sørumsand 04.12.2009 
 
 
Odd Hellum 
Politisk sekretær 
 
 
 
Melding om vedtak til: 
• Helse- og omsorgsdepartementet 
 


