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ENDRING I FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER ALKOHOLSAKER

Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo:
Til retningslinjene for tildeling: Inntillingens punkt 5.6 strykes.
Til forskrifter: Opprettholde dagens §2 slik at det fortsatt kan serveres alkoholholdig drikke til
klokken 03.00.
Tillegg til innstillingen:
1. Bystyret ber politiet fastsette at skjenkesteder har et tilstrekkelig antall ordensvakter ansatt og
tilstede. De skal ha gjennomgått politiets ordensvaktkurs. Antallet må til en hver tid evalueres
av politiet slik at de mest volds - utsatte skjenkestedene får en positiv effekt ved skjerping av
krav. Brudd på antall godkjente ordensvakter bør medfører stegning av skjenkestedet
umiddelbart.
2. For å avverge skadevirkning ved skjenkning av alkoholholdig drikke som volds - episoder,
vurderes innført en avgiftsbetaling til politiet som er øremerket økt vakthold utenfor
skjenkestedene. Skjenkestedene må godta at politiet stenger skjenkestedene i visse gater i
Midtbyn med omfattende ordensproblematikk.
3. Bystyret ber om at det tas kontakt med fylkeskommunen for utvidelse av ordinære bussruter
til klokken 02.00 på fredag og lørdag i Trondheim.
4. Ved budsjettbehandlingene skal rådmannen vurdere om inneværende års bevilgning til
kommunal skjenkekontroll er stor nok i forhold til målsettingen om at alle skjenkesteder som
bryter loven skal miste retten til skjenking i en tidsperiode.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG til retningslinjene for tildeling § 5.2,
nytt 2. ledd:
Det gis ikke skjenkebevilling der pengeautomatspill er på - eller i tilknytning til søkerstedet.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG alternativ til innst. pkt 1-5:
1. Rådmannen bes gjennomføre flere kontroller, deriblant sammen med arbeidstilsyn, politi og
skattemyndigheter for å avdekke sosial dumping, svart arbeid og omsetning. Rådmannen bes
komme tilbake til bystyret med en sak om innføring av vertskapsbevis. Her bes drøftet hvordan
dette kan gjennomføres, og aktuelle kriterier for å få tildelt beviset. Bystyret ber rådmannen
vurdere hvordan vertskapsbeviset kan bidra til å øke kompetansen hos ansatte i bransjen.
Saken bør også drøfte muligheten for å stille krav om minimum antall vakter i forhold til antall
besøkende på skjenkestedet. Det vil være naturlig å trekke inn både fagbevegelsen og
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næringen i arbeidet med saken. Ordningen med vertskapsbevis ønskes innført fom 1.2.2009.
2.

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med drosjenæringen og busselskapet for å se på mulige
løsninger for å forbedre avviklingen av transporten ut av sentrum. Rådmannen bes særlig
vurdere løsninger for hvordan drosjekøene kan avvikles på en smidigere måte. Det opprettes
et samarbeidsforum mellom næringen og Trondheim kommune. Forumet skal møtes jevnlig og
diskutere utfordringer knyttet til alkohol og skjenkepolitikken i Trondheim. Det skal utarbeides
en forpliktende møteplan, og forumet skal etableres seinest 1.1.2009. Det startes arbeid med
en ny handlingsplan mot rus, hvor blant annet vårens vedtak på rusområdet innarbeides. Planen
må også ha en mer offensiv holdning til rusforebygging. Trondheim kommune/komiteen
arrangerer en åpen erfaringskonferanse med relevans for kommunens ruspolitikk. Denne kan
arrangeres i samarbeid med næringslivet.

Bård Flaarønning (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG:
Det ønskes fortsatt en streng sanksjonspraksis der skjenkebestemmelsene overtredes, likeledes at
hele handlingsrommet for sanksjoner utnyttes avhengig av alvorlighetsgrad og eventuelle gjentagelser.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) foreslo til forskriftene §2:
Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 01.00.
I bomiljø utenfor Midtbyen settes skjenketiden til kl 24.00.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
Alkoholfrie soner:
Bystyret er opptatt av at noen arenaer er rusfrie. Slike alkoholfrie soner kan f eks være aktiviteter for
barn og unge, i trafikken, i arbeidslivet og i idrettssammenheng.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) foreslo:
Bystyret slutter seg til rådmannens opprinnelige forslag til skjenkering/område for skjenketak.
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo pva H, FrP tillegg til innstillingen:
1.
For å redusere helgevolden mener bystyret at det må fokuseres på tiltak som reduserer
menneskemengden i gatene. Dette kan skje ved forsinket utslipp fra serveringsstedene, raskere
og mer effektiv hjemtransport, og bedre ivaretagelse av de som besøker sentrum i mellomtiden.
Vi ber derfor om at Rådmannen legger frem en sak med tiltak som kan bedre denne
situasjonen. Følgende tiltak bør vurderes:
Flere nattbussavganger mellom kl. 02.00 og 04.00.
Mer ordnede taxikøer ved å sette opp køstativer på taxiholdeplassene.
Etablering av en ”hovedtaxiholdeplass” under tak med vakthold og servering. Eksempelvis
lokalisert i et mulig fremtidig parkeringshus under Olav Tryggvasons gate.
Bidra til mer effektiv avvikling av taxitrafikken ved bedre lokalisering av enkelte holdeplasser.
Bruk av maxitaxier i en slags fleksibel rute.
2.
Skjenkepolitikken i Trondheim skal konsentrere seg rundt prinsippet om at bevillinger skal
være lette å få, men samtidig lette å miste. Brudd på alkoholloven bør i større grad taes
alvorlig, og kontroller gjennomføres oftere.
3.
Midler avsatt til skjenkekontroll bør økes, samtidig som næringen selv får frihet til å kunne
gjennomføre egne tiltak for å bedre skjenkerutinene.
Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H og FrP:
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En innskrenkning av skjenketiden til kl 0200 kan få en motsatt effekt av den tilsiktende. Mens
hjemtransport i dag starter ca kl 2400 og strekker seg til bortimot kl 0500 vil en tidligere stenging av
skjenkestedene øke antall personer i gatene og skape lengre taxikøer med derav følgende mulighet
for økt vold.
Tore Jensen (DEM) foreslo tillegg til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen utrede en lock in løsning.
Det vil si at utestedene stenger dørene til en viss tid på natten, slik at nye gjester ikke kan komme inn.
Skjenkingen kan pågå så lenge den enkelte restaurantledelse finner det formålstjenlig.
En slik ordning kan føre til redusert bråk og vold i sentrum av byen.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo til retningslinjene for tildeling:
Punkt 2.4 – støy fra stedet tas inn som tildelingskriterium.
Punkt 5.4 andre avsnitt – om 20-årsgrense etter kl. 23.
Setninger om at tiltrekning av ungdom skal være argument for aldersbegrensing strykes.
Punkt 5.5 strykes – Gjelder tak på skjenkebevillinger på Bakklandet
Punkt 5.6 strykes – Gjelder tak på skjenkebevillinger i Midtbyen.
Alternativ punkt 8.1
Rådmannen kan hver dag utstede ambulerende skjenkebevillinger for alkoholdholdig drikk gruppe 1
og 2, eller gruppe 1, 2 og 3 mot kommunal avgift.
Stryker tak på antall
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo pva FrP, H til forskrifter:
Realitetsendring §2:
(…)Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 03.00.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo til forskrifter:
Realitetsendring §3:
Salgstider for all alkohol kan starte kl. 08.00.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo tillegg til innstillingen:
1.
Bystyret ber om at det forberedes en søknad til departementet hvor Trondheim ber om å få
gjennomføre en tidsavgrenset prøveordning hvor servering av alkohol kan følge stedets
åpningstid framfor endelige skjenketider.
2.
Bevillings- og kontrollutvalget legges ned, og formannskapet overtar deres rolle slik det
fungerer i dag.
3.
Rådmannen bes komme tilbake med en sak knyttet til å erstatte dagens ordning av
tilbaketrekking av skjenkebevilling i perioder med en bøteordning.
4.
Rådmannen bes komme tilbake med en sak om innføring av vertskapsbevis. Denne bør
primært rettes opp mot bedriften og ledelsen, siden en kobling mot ansatte vil være for
omfattende til å kunne gjennomføres.
5.
Det må knyttes objektive krav til tildeling av bevilling for uteservering. Rådmannen bes legge
fram en sak for formannskapet for dette for endelig behandling.
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
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Skjenkepolitikken i Trondheim skal konsentrere seg rundt prinsippet om at bevillinger skal være lette
å få, men samtidig lette å miste. Derfor må kommunen få større fokus på å sørge for at skjenkingen
på utestedene er ansvarlig, framfor å legge store beskrankninger på næringen. Midler avsatt til
skjenkekontroll bør derfor økes, samtidig som næringen selv får frihet til å kunne gjennomføre egne
tiltak for å bedre skjenkerutinene. Brudd på alkoholloven bør i større grad taes alvorlig, og kontroller
gjennomføres oftere.
- Tore Jensen (DEM) fratrådte. Svein Otto Nilsen (DEM) tiltrådte.
Votering:
Ommedals forslag til forskrifter (§2) fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Ommedals forslag til skjenking (rådmannens opprinnelige) fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Innstillingen første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen, til pkt 5.6 og Gunnes’ forslag til retningslinjene for
tildeling ble innstillingen vedtatt mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) avgitt for Gunnes’
forslag.
Innstillingen pkt 1-5 fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) og falt.
Flaarønnings alternative forslag til inntillingen pkt 1-5 ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP,
1DEM).
Enoksens forslag til retningslinjene for tildeling (§§ 2.4, 5.4, 5.5, 5.6) fikk 27 stemmer (13H, 13FrP,
1DEM) og falt.
Gunnes’ forslag til forskrifter (§2) fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) og falt.
Enoksens forslag til forskrifter (§§ 2 og 3) fikk 26 stemmer (12H, 13FrP, 1DEM) og falt.
Flaarønnings forslag til til retningslinjene for tildeling § 5.2, nytt 2. ledd ble vedtatt mot 27 stemmer
(13H, 13FrP, 1DEM).
Enoksens forslag alternativ til retningslinjene for tildeling § 8.1 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM)
og falt.
Gunnes’ tilleggsforslag, pkt 1 unntatt siste setning, ble vedtatt mot 26 stemmer (12H, 13FrP, 1DEM).
Gunnes’ tilleggsforslag for øvrig fikk 6 stemmer (3V, 3KrF) og falt.
Jensens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Enoksens tilleggsforslag pkt 1-5 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Havmos tilleggsforslag pkt 1-3 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
DEM sluttet seg til merknaden fra H og FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, V sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG
Ap, SV, V, R, Sp, MDG, PP sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger, Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim kommune og Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser, med følgende endringer i retningslinjene for tildeling:
§ 5.6:
Ordlyd som innstillingen, men med ny grense for skjenketaket, se vedlagte kart.
§ 5.2, nytt 2. ledd:
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Det gis ikke skjenkebevilling der pengeautomatspill er på - eller i tilknytning til søkerstedet.
Bystyret vedtar videre:
1.
Rådmannen bes gjennomføre flere kontroller, deriblant sammen med arbeidstilsyn, politi og
skattemyndigheter for å avdekke sosial dumping, svart arbeid og omsetning. Rådmannen bes
komme tilbake til bystyret med en sak om innføring av vertskapsbevis. Her bes drøftet hvordan
dette kan gjennomføres, og aktuelle kriterier for å få tildelt beviset. Bystyret ber rådmannen
vurdere hvordan vertskapsbeviset kan bidra til å øke kompetansen hos ansatte i bransjen.
Saken bør også drøfte muligheten for å stille krav om minimum antall vakter i forhold til antall
besøkende på skjenkestedet. Det vil være naturlig å trekke inn både fagbevegelsen og
næringen i arbeidet med saken. Ordningen med vertskapsbevis ønskes innført fom 1.2.2009.
2.

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med drosjenæringen og busselskapet for å se på mulige
løsninger for å forbedre avviklingen av transporten ut av sentrum. Rådmannen bes særlig
vurdere løsninger for hvordan drosjekøene kan avvikles på en smidigere måte. Det opprettes
et samarbeidsforum mellom næringen og Trondheim kommune. Forumet skal møtes jevnlig og
diskutere utfordringer knyttet til alkohol og skjenkepolitikken i Trondheim. Det skal utarbeides
en forpliktende møteplan, og forumet skal etableres seinest 1.1.2009. Det startes arbeid med
en ny handlingsplan mot rus, hvor blant annet vårens vedtak på rusområdet innarbeides. Planen
må også ha en mer offensiv holdning til rusforebygging. Trondheim kommune/komiteen
arrangerer en åpen erfaringskonferanse med relevans for kommunens ruspolitikk. Denne kan
arrangeres i samarbeid med næringslivet.

3.

Bystyret ber politiet fastsette at skjenkesteder har et tilstrekkelig antall ordensvakter ansatt og
tilstede. De skal ha gjennomgått politiets ordensvaktkurs. Antallet må til en hver tid evalueres
av politiet slik at de mest volds - utsatte skjenkestedene får en positiv effekt ved skjerping av
krav.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG, H, V:
Det ønskes fortsatt en streng sanksjonspraksis der skjenkebestemmelsene overtredes, likeledes at
hele handlingsrommet for sanksjoner utnyttes avhengig av alvorlighetsgrad og eventuelle gjentagelser.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, SV, V, R, Sp, MDG, PP:
Alkoholfrie soner:
Bystyret er opptatt av at noen arenaer er rusfrie. Slike alkoholfrie soner kan f eks være aktiviteter for
barn og unge, i trafikken, i arbeidslivet og i idrettssammenheng.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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