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Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende alternative forslag til nytt pkt. 1:

"Stavanger kommune foreslår at maksimaltiden for skj enking av øl, vin og brennevin settes lik
normaltiden som et sterkere bidrag til å redusere alkoholbrukens sosiale og helsemessige skader, samt
redusere ordens- og voldsproblemene i sentrum i helgene.
Stavanger kommune støtter at lovendringen blir iverksatt før 4 års perioden utløper."

Odd Kristian Reme (Ap) fremmet rådmannens punkt 1 i innstillingen:

"1. Stavanger kommune støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å endre alkoholloven slik
at den maksimale skjenketiden reduseres med 1 time fra kl 0300, til kl 0200, at endringen først blir
gjeldende fra neste bevillingsperiode (2012). Forslaget anses som et viktig bidrag for å redusere
alkoholbrukens sosiale og helsemessige skader, og kan herunder medføre en reduksjon av ordens og
voldsproblemene i sentrum i helgene."

Votering:
KrFs alternative forslag til vedtak fikk 1 stemme (KrF) (primært)
Ap's altemative forslag til pkt. 1 fikk 6 stemmer (Ap, SV og KrF (subsidiært)
Gjeldende innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (H, Frp, V, Sp)
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Formannskapets flertallsvedtak:

1. Stavanger kommune støtter ikke Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å endre alkoholloven
slik at den maksimale skjenketiden reduseres med 1 time fra kl 0300, til kl 0200.
Stavanger kommune legger til grunn at det skal være opp til det lokale selvstyret i kommunene å
bestemme åpningstid i henhold til dagens regler i alkoholloven.

2. Stavanger kommune støtter forslaget om å gi skjenkekontrollører, som en prøveordning, myndighet
til å kunne stenge et salgs- eller skjenkested, på stedet. Kommunen ser behov for en slik ordning på lik
linje som myndigheten til mattilsynet og brannvesenet innenfor sine ansvarsområder.

3. Stavanger kommune støtter at departementet legger opp til en mer j evnlig justering av gebyrene i
tråd med endringer i konsumprisindeksen. Kommunens utgifter til behandling av bevillinger stiger
årlig bla. som følge av skjerpet kontroll, og det må anses rimelig at utgiftsøkning til en viss grad
dekkes inn ved mer jevnlige justeringer av gebyrene.

For øvrig har ikke Stavanger kommune bemerkninger til det oversendte høringsnotatet.

Leif Johan Sevland
ordfører

May Endresen
leder politisk sekretariat


