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HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - ÅPNINGSDAGER FOR SALG AV
ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV.

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets oversendelse av forslag til endring av
alkoholloven. Saken var behandlet i Ålesund bystyre i møte 10.04.2014 der det ble fattet
følgende vedtak:

«Ålesund kommune ønsker ikke utvidelse av antall åpningsdager for salg av
alkoholholdig drikk. Det vises til Ruspolitisk handlingsplan 2011 —2014, der vedtatt
strategi er å begrense tilgangen til alkohol for å nå målsettingen om at Ålesund
kommune skal være et trygt og godt samfunn for voksne og barn.»

Møtebok følger vedlagt.
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Rådmannensinnstilling:
Ålesund kommune ønsker ikke utvidelse av antall åpningsdager for salg av alkoholhold drikk.
Det vises til Ruspolitisk handlingsplan 2011 —2014, der vedtatt strategi er å begrense
tilgangen til alkohol for å nå målsettingen om at Ålesund kommune skal være et trygt og godt
samfunn for voksne og barn.

022/14- KomWfor helseogvelferd
Tilråding:
Ålesund kommune har ingen innvendinger mot å utvide antall åpningsdager for
Vinmonopolet.

Behandling:
Alternativtforslag- Fremmetav Knut M. Fylling

Ålesund kommune har ingen innvendinger mot å utvide antall åpningsdager for
Vinmonopolet.

Ålesund kommune mener også at kommunene bør få anledning til å gi det lokale
Vinmonopolutsalget samme salgstider som øvrige salgssteder for alkoholholdig vare.

Votering:
Punktvis votering:

,



Rådmannens innstilling 7 stemmer.
Fyllings forslag pkt 1 - 8 stemmer og er tilrådd.

Fyllings forslag pkt 2 falt med 9 mot 6 stemmer.

046/14- Bystyret
Vedtak:
Ålesund kommune ønsker ikke utvidelse av antall åpningsdager for salg av alkoholhold drikk.
Det vises til Ruspolitisk handlingsplan 2011 —2014, der vedtatt strategi er å begrense
tilgangen til alkohol for å nå målsettingen om at Ålesund kommune skal være et trygt og godt
samfunn for voksne og barn.

Behandling:
Tilleggsforslag- fremmaav Knut M. Fylling
Som Fyllings forslag i helse- og velferdskomiteen.

Alternativtforslag- fremmaav Ivar T. Østrem
Som rådmannens innstilling.

Votering:
Helse- og velferdskomiteens tilråding = 24 stemmer
Østrems forslag = 25 stemmer og er vedtatt.

Som følge av voteringen ovenfor falt grunnlaget for votering over Fyllings forslag bort.

Bakgrunn:
Fra Helse- og omsorgsdepartementet har Ålesund kommune mottatt høringsnotat om
endringer i alkoholloven med høringsfrist 28.april 2014.

I høringsnotatet foreslås det å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-,
nyttårs-, påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra
AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning.

Høringsinstansene blir videre bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for
når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS
Vinmonopolet. Dagens ordning er at slik utlevering må skje innenfor Vinmonopolets
åpningstider, som etter loven kan være mellom klokken 08.30 og 18.00 på hverdager og
klokken 08.30 og 15.00 på lørdager.

Vurdering:



Forslaget går ut på at det skal kunne selges alkohol fra AS Vinmonopolets utsalg jul-, nyttårs-
, påske- og pinseaften samt på valgdager og dager for folkeavstemming. Forslaget åpner også
for at butikkene kan selge øl på valgdager og dager for folkeavstemminger. Alkoholsalget
utvides med inntil 5 dager per år, dersom forslaget blir vedtatt.

Utvidelse av tidsrommet for salg og utlevering av alkoholholdig drikk innebærer økt tilgang
til alkohol.

Forskning viser at økt tilgjengelighet til alkohol gir økt bruk og dermed øker
skadevirkningene av alkoholbruk. I folkehelsemeldingen står det at vi må legge vekt på
forbyggende tiltak, og at god forebygging bl.a. er å begrense tilgangen til alkohol. Dette er
også strategi 1 i Ruspolitisk handlingsplan for Ålesund kommune 2011 —2014. Ålesund
kommune skal legge vekt på å være et trygt samfunn å vokse opp og bo i. Økt tilgang til
alkohol i forbindelse med høgtidsdager er ikke et tiltak som nødvendigvis samsvarer med
dette målet. Vi vet at høgtidene er vanskelige for mange barn pga foreldrenes alkoholbruk.

Begrunnelsen for å gå imot forslagene er derfor at økt tilgang til alkohol ikke er i samsvar
med forebyggingsstrategien i kommunens folkehelsearbeid.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Juridiske konsekvenser:
Ingen.

Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser:
Ingen.

Konklusjon med begrunnelse:
Ålesund kommune ønsker ikke utvidelse av antall åpningsdager for salg av alkoholhold drikk.
Det vises til Ruspolitisk handlingsplan 2011 —2014, der en vedtatt strategi er å begense
tilgangen til alkohol for å nå målsettingen om at Ålesund kommune skal være et trygt og godt
samfunn for voksne og barn.

Jarle Bjørn Hanken
rådmann
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