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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
015/14 Utvalg for oppvekst og omsorg 22.04.2014

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

22.04.2014 Utvalg for oppvekst og omsorg

Behandling i møtet:
Mari Anne Jensseter på vegne av Ap la fram slikt forslag:
Vi ønsker at alkoholloven ikke endres.
Begrunnelse: Slik alkoholloven fungerer nå – gir den likevel folk muligheten til å få 
kjøpt det de trenger. Ved å fastholde loven kan vi kanskje være med på at noen 
barn/voksne kan få en god høytid.

Forslaget fra Maria Anne Jensseter ble enstemmig vedtatt.

UFO-015/14 Vedtak:
Vi ønsker at alkoholloven ikke endres.
Begrunnelse: Slik alkoholloven fungerer nå – gir den likevel folk muligheten til å få 
kjøpt det de trenger. Ved å fastholde loven kan vi kanskje være med på at noen 
barn/voksne kan få en god høytid.
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Sammendrag

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i alkoholloven.
Høringsnotatet inneholder forslag om 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 fra 
AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning. 
Høringsinstansene er også bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for når det 
kan skje utlevering av alkoholdholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet.

Høringsfristen er 28. april 2014.

Vurdering
Forslagene som er fremstilt i høringsdokumentet er en ren politisk vurdering om man 
ønsker å oppheve forbud mot salg av alkoholholdig drikke på enkelte dager og om 
det er hensiktsmessig å ha ulike regler for dagligvarebutikkene og Vinmonopolet. 
Det fremkommer i høringsdokumentet bakgrunn for den alkoholpolitikk som i dag 
føres og begrunnelsen for dette. 

Konklusjon
Saken legges frem uten innstilling.

Hans Erik Utne 
rådmann

Dokumentliste fra saken:
Nr T Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2013 Helsedirektoratet Veileder i salgs- og skjenkekontroll
2 I 17.01.2014 Sem & Stenersen Prokom AS Endrede satser for bevillingsgebyr fra 

01.01.2014
3 I 27.01.2014 Helse- og Omsorgsdepartementet Høring om endringer i alkoholloven -

åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk 
mv

5 I 24.03.2014 Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS)

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 
2014

6 I 25.03.2014 Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS)

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 
2014 - med link til spørreskjema

Trykte vedlegg:

Vedlegg:
Dok.dato Tittel Dok.ID
28.02.2014 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av 

alkoholholdig drikk mv
99960

24.03.2014 Høringsnotat om åpningstider.pdf 99961
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