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Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av saksutredning og vedtak fattet av bystyret i Kristiansand 19.06.19 vedtar
kommunestyret i Søgne, at forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder,
Søgne kommune, Vest – Agder ikke gjennomføres og saken avsluttes.
Bakgrunn for saken:
Tjenesteutvalget har i møte 05.06.19 med hjemmel i Forvaltningsloven §37 sendt forslag til
endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune, ut på høring til
kommuneoverlegen, Helse og omsorgssjef, Søgne Brannvesen og lensmannen i Søgne og
Songdalen med høringsfrist 21.06.19
Tjenesteutvalget vedtok å stille seg bak administrasjonens forslag om at det blir fremmet sak
vedrørende delegasjonsmyndighet i denne sak til kommunestyret 20.06.19.
Saksutredning:
Administrasjonen har fått i oppdrag fra tjenesteutvalget i Søgne, til å se på muligheten for å ta
del i prøveprosjekt om utvidede skjenketider i Kristiansand sommeren 2019.
Restaurant- og serveringsbransjen i Kristiansand ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt om
utvidet skjenketid til klokken 03.00 fra 15. mai til 01. september 2019. Ordningen tar videre
sikte på å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for å vurdere skjenketider til nye Kristiansand
kommune i forbindelse med arbeidet med ny Rusmiddel politisk handlingsplan.
På grunnlag av at Kristiansand kommune har sendt ut høringsnotatet til de eksterne
høringsinstanser som skal uttale seg i en slik sak, ble det vedtatt å sende ut et høringsnotat til
kommuneoverlegen, Helse og omsorgssjef, Søgne Brannvesen og lensmannen i Søgne og
Songdalen. Høringsfristen er satt til fredag 21.06.19
Høringsfristen ble satt til denne dato, slik at nødvendige instanser har anledning til å gi tilsvar.
Høringsfristen ble satt til 10 arbeidsdager. Dette for at administrasjonen skal ha tid og
anledning til å gjennomføre en eventuell forskriftsendring før sommerferie avvikling.

Alle høringsinstanser har levert tilsvar før fristens utløp. På dette grunnlag, er det ikke behov
for kommunestyret å vurdere å gi administrasjonen delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak og
iverksette forskriftsendring i denne sak etter høringsfristen utløp.
Helse og omsorgssjefen har gitt kommuneoverlegen myndighet til å uttale seg på vegne av
helsetjenesten i Søgne kommune.
Kommuneoverlege Dagfinn Haarr uttaler at hans tilsvar til Kristiansand kommune også er
gjeldene for Søgne og har følgende konklusjon:


Kommuneoverlegen fraråder endring av dagens skjenkeforskrift

Brannsjefen Jarle Danielsen i Søgne har valgt å ikke ha noen mening i saken. På lik linje som
brannsjefen i Kristiansand på høringsbrevet fra Kristiansand kommune
Politimester Kirsten Lindeberg har svart på vegne av lensmannen i Søgne og Songdalen og har
følgende kommentarer


Politimesteren i Agder vil ikke anbefale en utvidelse av skjenketiden i Søgne fra kl.
0200 til kl.0300. Politiet ser ingen grunn til å støtte den foreslåtte endringen av
forskrift for Øl, vin og brennevin i Søgne kommune. Vår erfaring i Kristiansand viser at
økt skjenketid øker lovbruddene knyttet til ordensforstyrrelser og vold.
 Politiet vil anbefale at eventuell endring av forskriften bør utsettes til den varslede
gjennomgangen av den Rusmiddelpolitiske handlingsplanen for den nye kommunen.
For å kunne gjennomføre utvidet skjenketid, må det gjennomføres en endring i dagens lokale
forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune. Denne endringen må vedtas
av kommunestyret.
I saksfremlegget til tjenesteutvalget var innstillingen fra administrasjonen at Søgne kommune
skal følge vedtak som fattes i Kristiansand kommune, og iverksette forskriftsendringer om
prøveprosjektet blir vedtatt og gjennomført.
Dersom kommunestyret i Søgne stemmer mot rådmannens forslag til vedtak lyder forslag til
endring av forskrift er som følger:
§ 1 og 3 forblir uforandret
§ 2 endres til følgende:
 A. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket i tidsrommet fra kl. 02.30 til
08.00
 B. Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere drikke i alkoholgruppe 1 og 2 (øl
og vin) i tidsrommet fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager og drikke i alkoholgruppe 3
(brennevin) i tidsrommet innendørs fra kl. 13.00 til 02.00 og utendørs fra kl. 13.00 til
24.00.
 C. Tidsrom for servering av alkohol blir fastsatt av kommunestyret i Søgne hvert 4 år.
 D. Kommunestyret kan vedta å utvide skjenketiden i Søgne for bevillingshavere som har
alminnelig skjenkebevilling i perioden 15. mai til 1. september hvert kalenderår.
§4 Ikraftsettelse snarest

I forslaget til forskriftsendring står det at kommunestyret kan vedta utvidelse av skjenketidene.
Fordelen med en slik tilnærming i forslaget er at kommunen får gjennomført en effektiv
utøvelse av skjenketidene i sommermånedene. Ulempen med en slik tilnærming,
er at det gir berørte organisasjoner (helsevesen, politi, AKT etc.) liten mulighet til å forberede
seg på en eventuell omstilling.
Ved etablering av nye Kristiansand, må det utarbeides ny forskrift om skjenketider som gjelde
hele nye Kristiansand.
Høringsinstansene er sammenfallende i sine konklusjoner. De fraråder å gjennomføre en slik
forskriftsendring.
Saken om utvidet skjenketid for Kristiansand kommune var oppe i formannskapet 12.06.19 og
det ble fattet følgende vedtak.
1. Formannskapet støtter Rådmannens konklusjon om å ikke gjennomføre
forskriftsendring for utvidelse av skjenketider sommeren 2019.
2. Formannskapet ber Rådmannen utrede og fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag for
skjenketider i nye Kristiansand i arbeidet med ny Rusmiddel politisk handlingsplan.
3. Saken sendes til bystyret for endelig vedtak.
Saken ble avslått av bystyret i Kristiansand 19.06.19.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Sak om utvidet skjenketid for Kristiansand kommune
2 Kopi av vedtak formannskapet Kristiansand 12.06.19
3 Tilsvar på høringsbrev forslag til endring av forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne kommune - Brannsjefen i Søgne
4 Uttalelse fra politimesteren i Agder til forslag til endring av forskrift om
skjenketider for øl, vin og brennevin i Søgne kommune
5 Tilsvar på høringsbrev - Kommuneoverlegen i Søgne - Dagfinn Haarr
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Sak om utvidet skjenketid for Kristiansand kommune
Sammendrag
Formannskapet har 8. mai 2019 i sak 47/19 bedt Rådmannen fremme sak om utvidet
skjenketid til klokken 03.00 for Kristiansand kommune sommeren 2019. For å kunne gjøre
dette, må Bystyret i Kristiansand treffe vedtak om endring i dagens forskrift om skjenketider.
En slik endring må følge reglene om forskriftsendring etter forvaltningsloven § 37 flg.
Forslag om forskriftsendring ble sendt på høring 15. mai 2019, med høringsfrist til 31. mai
2019. Til da kom det inn tre eksterne høringsuttalelser og tre interne uttalelser. Uttalelsene er
samstemte, hvor det anbefales å ikke gjennomføre en slik forskriftsendring og heller ikke
gjennomføre en prøveperiode for sommeren 2019.
Dersom Bystyret vedtar å gjennomføre en slik forskriftsendring, må bystyret, eventuelt
Formannskapet i tillegg treffe vedtak om utvidelse av skjenketid for sommeren 2019.
Med bakgrunn i Rådmannens utredning og høringsuttalelsene som er kommet inn, anbefaler
Rådmannen å ikke gjennomføre forskriftsendring for utvidelse av skjenketid sommeren 2019.
Forslag til vedtak
1. Formannskapet støtter Rådmannens konklusjon om å ikke gjennomføre forskriftsendring
for utvidelse av skjenketider sommeren 2019.
2. Formannskapet ber Rådmannen utrede og fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag for
skjenketider i nye Kristiansand i arbeidet med ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Ragnar Evensen
Rådmann

Eva Berglund Åsland
Organisasjonsdirektør

Vedlegg:
1. Høringsbrev m/vedlegg – Forslag til endring av forskrift om skjenketider for øl, vin og
brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder av 15. mai 2019
2. Uttalelse fra Kommuneoverlegen av 24. mai 2019
3. Uttalelse fra Natteravnene av 27. mai 2019
4. Høringsuttalelse fra Arbeidstilsynet av 27. mai 2019
5. Uttalelse fra Helse- og sosialdirektøren av 29. mai 2019
6. Høringsuttalelse fra Agder politidistrikt av 30. mai 2019
7. Høringsuttalelse fra IOGT av 30. mai 2019
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1. Bakgrunn for saken
Rådmannen mottok 17. april 2019 søknad fra Næringsforeningen, NHO Reiseliv,
Kvadraturforeningen, Møtebyen Kristiansand, Gårdeierforeningen, USUS med Visit
Sørlandet, og Kristiansand hotell- og Restauranteierforening. I sin henvendelse ber de om at
skjenketidene for Kristiansand kommune utvides fra 15. mai til og med 1. september 2019.
For å kunne gjennomføre en utvidelse av skjenketider sommeren 2019, må det
gjennomføres en forskriftsendring i dagens forskrift om skjenketider for Kristiansand
kommune.
Rådmannen la frem sak for Formannskapet 8. mai 2019 (sak 47/19), og anbefalte at
henvendelsen ble avslått, og at eventuell utvidelse av skjenketider i Kristiansand kommune
tas med i arbeidet knyttet til ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan for nye Kristiansand.
Formannskapet støttet ikke Rådmannens anbefaling, og ga tilslutning til søknaden om
utvidet skjenketid for sommeren 2019 i vedtakets punkt 1. Rådmannen ble samtidig bedt om
å fremme sak til Formannskapet snarest for å utvide skjenketidene for sommeren 2019.
Under Formannskapets vedtak punkt 2, skal prøveprosjektet «gjennomgå en evaluering og
erfaringene fra denne skal tas med i arbeidet med utarbeidelsen av rusmiddelpolitisk
handlingsplan».
I vedtakets punkt 3 står det at «dersom regelendringen av praktiske grunner ikke lar seg
gjennomføre i tide til sommeren 2019, bes administrasjonen vurdere en slik særskilt ordning i
forbindelse med arbeidet med nytt reglement i nye Kristiansand».
Etter sak i Formannskapet 8. mai 2019, utarbeidet Rådmannen høringsnotat for endring av
«Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder av 12.
mars 2008 nr. 835». Formannskapet ble muntlig orientert om dette i Formannskapsmøte 15.
mai 2019. Etter Formannskapsmøtet ble høringsnotatet sendt ut til relevante
høringsinstanser, og lagt ut på kommunens nettsider. Høringsfristen ble satt til 31. mai 2019.
Til høringsfristens utløp har Rådmannen mottatt tre eksterne høringsuttalelser fra Agder
politidistrikt, Arbeidstilsynet og IOGT. Videre har Rådmannen mottatt tre uttalelser til saken
fra Helse- og sosialdirektøren, Kommuneoverlegen og Natteravnene i Kristiansand.
2. Forslag til endring av forskrift
For å kunne utvide skjenketidene i Kristiansand kommune må det gjennomføres en endring i
dagens lokale forskrift om skjenketider, som må vedtas av Kristiansand Bystyre.
Høringsnotatet gikk ut med forslag om å endre dagens forskrift.
Forslaget til forskriftsendring lød slik:
I
I forskrift 12. mars 2008 nr. 835 om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand
kommune, Vest-Agder gjøres følgende endringer:
Nytt punkt 2 skal lyde:
2. Formannskapet kan vedta å utvide skjenketiden i Kristiansand for bevillingshavere som har
alminnelig skjenkebevilling i perioden 15. mai til 1. september hvert kalenderår.
II
Nåværende punkt 2 blir nytt punkt 3, osv.
III
Forskriften trer i kraft straks.

I forslaget til forskriftsendring står det at Formannskapet kan vedta slik utvidelse av
skjenketidene. Fordelen med en slik tilnærming i forslaget er at kommunen får gjennomført
en effektiv utøvelse av skjenketidene i sommermånedene. Ulempen med en slik tilnærming,
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er at det gir berørte organisasjoner (helsevesen, politi, AKT etc.) liten mulighet til å forberede
seg på en eventuell omstilling etter slikt vedtak fra Formannskapet.
Ved etablering av nye Kristiansand, må det utarbeides ny forskrift om skjenketider som
gjelde hele nye Kristiansand.
3. Rådmannens vurdering
3.1. Saksbehandling
For å gjennomføre en forskriftsendring, må saken være så godt opplyst som mulig før et slikt
vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 37 første ledd. Om dette stadfester Høyesterett i HR1993-196-K at det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. Ordlyden taler for «et
skjønnsmessig, men strengt krav til opplysning av saken».
Videre stilles det et krav til at institusjoner, organisasjoner og interessenter høres, før en
forskrift endres. Dette kravet henger sammen med høringsfristens lengde, jf.
forvaltningsloven § 37 andre og tredje ledd. Hvorvidt saken er godt nok opplyst må derfor
bero på en helhetsvurdering, hvor høringsfristens lengde også får betydning for saken.
I høringsnotatet til denne saken gjorde Rådmannen høringsinstansene oppmerksom på at
høringsfristen som var satt, var svært kort. Hensikten med en høringsfrist på minst seks uker,
og tre måneder som er anbefalt, er at relevante instanser får en faktisk og reell mulighet til å
uttale seg. Offentlige og private organisasjoner og andre interessenter skal få muligheten til å
innhente uttalelser fra underordnede organer og grupper som skal koordineres. I de tilfeller
hvor høringsfristen er svært kort, kan dette gå på bekostning av å få opplyst saken på en
forsvarlig måte før eventuelt vedtak treffes. Til høringsfristens utløp, er det kun kommet inn
tre eksterne høringsuttalelser. Dette til tross for at høringsnotatet ble sendt ut til sammen 21
høringsmottakere som fremkommer i høringsbrevet.
Disse forhold kan tale for at det er satt en for kort høringsfrist, slik at høringsinstansene ikke
har fått en reell anledning til å uttale seg. Ved å sette en lengre frist, ville høringsinstansene
fått en bedre mulighet til å uttale seg om faktiske forhold, og vi kunne mottatt flere
høringsuttalelser.
Rådmannen har heller ikke fått anledning til å utrede saken tilstrekkelig, spesielt hvilke
konsekvenser en eventuell endring i forskrift om skjenketider i Kristiansand kommune vil
kunne ha. Rådmannen har derfor i denne saken måtte bygge sine betraktninger på de
uttalelsene som har kommet inn.
3.2. Alkohollovens formål
Alkohollovens formål følger av alkoholloven § 1-1, hvor den har «som mål å begrense i størst
mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan
innebære».
Alkohol er et lovlig, men regulert rusmiddel. Noen av reguleringene som alkoholloven setter
som ytterste rettslige ramme, er at det er forbudt å skjenke alkohol mellom klokken 03.00 og
06.00. For brennevin er det forbudt å skjenke mellom klokken 03.00 og 13.00. Innenfor disse
ytre rettslige rammer, legger alkoholloven opp til et kommunalt selvstyre. Dette innebærer at
hver enkelt kommune kan bestemme skjenketidene selv.
Som i denne saken, kan skjenketidene stå opp mot alkohollovens formålsbestemmelse for å
begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som skyldes alkoholbruk. Som Helseog sosialdirektøren fremhever i sin uttalelse til Rådmannen, har kommunen anledning til å
«regulere tilgjengelighet av alkohol ved å begrense antall salgs- og skjenkesteder og ved å
begrense salgs- og skjenketidene».
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I vurderingene om eventuell utvidelse, bør det foretas en avveining om utvidelse av salgs- og
skjenketider kan gå på bekostning av samfunnsmessige og individuelle skader, slik
diskursen fremstår i dag.
3.3. Konsekvenser ved forskriftsendring
3.3.1. Vakt- og beredskapsordninger samt bemanning
I høringsnotatet ble høringsinstansene bedt å si noe om deres bemanningssituasjon. I
innspill til Rådmannen uttaler Helse- og sosialdirektøren at bemanningssituasjonen på
legevakta følger kommunens skjenketider. «En har fire sykepleiere på natt, den ene går av
vakt kl. 03 siden situasjonen roer seg om lag en times tid etter skjenkestopp. Ved utvidelse
av skjenketid må det være fire sykepleiere frem til kl 04. Siden turnusen for sommeren er lagt
må denne forskyves- noe som vil ha omkostninger gjennom eventuell forsøksperiode.» Det
vil videre «bli en administrativ utfordring for legevakta å omstille seg til en forsøksordning
som kan komme til å tre i kraft umiddelbart etter et positivt vedtak i bystyret 19 juni». Det er
allerede i dag utfordrende å få dekket dagens vakter på nattestid for sommeren.
Kommuneoverlegen har forelagt saken for akuttmottaket, Sørlandet Sykehus, «som
meddeler at de vil få problemer med å legge om vaktordninger på så kort varsel når tyngden
av pasienter med rusrelaterte skader forskyves til et senere tidspunkt på natten.» Politiet vil
også få utfordringer knyttet til bemanning denne sommeren, når de uttaler at ved
innskrenkingen i 2008 merket at det ble et «klart mindre behov for politiressurser i
Kristiansand sentrum for å ivareta ro og trygghet».
Natteravnene er i dag til stede i bybildet på lørdager mellom 22.30 og kl. 03.00. Ved
eventuell utvidelse av skjenketider i Kristiansand kommune, bør de være én time lenger enn
de er i dag. Deres vakt- og beredskapsplan er lagt for 2019/2020, og har ikke anledning til å
være i bybildet lenger enn til klokken 03.00. Det er vanskelig nok å få frivillige til å stille helt til
klokken 03.00.
3.3.2. Vold
Både politiet og Helse- og sosialdirektøren peker tydelig på at etter skjenketiden ble redusert
fra klokken 03.00 til 02.00 i 2008, har dette hatt en signifikant effekt på nedgangen i
voldshendelser. Den registrerte voldskriminaliteten når skjenketiden varte til klokken 03.00
sank med drøyt 20% når den ble innskrenket til klokken 02.00, noe også IOGT peker på.
Politiet viser videre til at «bysentrum ble tømt for mennesker tidligere på natta i helgene, og
natteroen inntraff ca en time tidligere for hele Kristiansand sentrum.» Dette står i kontrast til
hva næringslivet hevder vil skje ved utvidelse av skjenketiden til klokken 03.00, hvor de
peker på at gjester vil begynne å bevege seg hjem fra klokken 01.30 og utover.
Kort oppsummert peker politiet på at den volden som ble utøvd når skjenketiden varte til
klokken 03.00 desember/januar i 2006/2007 sammenlignet med november/desember/januar i
2008/2008 ble begått av etnisk norske menn i over 80% av tilfellene, og
gjennomsnittsalderen på disse var 27,5 år. 90% av disse voldsutøverene viste seg å ha
konsumert alkohol på et eller flere utesteder.
Samtidig peker politiet på de grep bransjen har iverksatt for å bidra til å unngå uønsket atferd
ved å øke kunnskapsnivået, tydeligere grensesetting og øke bevisstheten for slike uønskede
hendelser.
Ved siden av dette peker politiet at det per 2019 er et betydelig høyere antall registrerte
voldssaker enn det var for 10-15 år siden, og viser til at denne økningen er «mange og
sammensatte».
Natteravnene er hovedsakelig til stede i bybildet for de yngste ungdommene, men hjelper
andre som har behov for assistanse. Arbeidet går kort ut på å «prate med ungdom, trygge
ungdom, få tak i familie/venner for å hente, for tak i taxi og i noen tilfeller til og med kontakte
ambulanse og/eller politi».
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Natteravnene er bekymret for at utvidede skjenketider kan medføre «mer overstadig
beruselse og mer vold. Det betyr at [de] er bekymret for om [de] kan ha ønsket fokus på de
yngste i bybildet, fordi tiden [deres] blir «stjelt» av episoder relatert til overdreven bruk av
alkohol. [De] er også bekymret for påvirkningen økte skjenketider kan ha på de unge som er i
starten på sitt voksenliv og skal finne ut av sitt «uteliv».»
Uttalelsene Rådmannen har mottatt er samstemte i at utvidelse av skjenketidene frem til
klokken 03.00, kan føre til uheldige individuelle og samfunnsmessige konsekvenser. Om
sentrale helse- og beredskapstjenester ikke klarer å øke bemanningen ved utvidelse av
skjenketiden, gir dette økt risiko for uheldige konsekvenser.
3.3.3. Arbeidstider
Arbeidstilsynet uttaler i sin høringsuttalelse at arbeidstid mellom 21.00 og 06.00 defineres
som nattarbeid, og er i utgangspunktet forbudt. Unntaket er når arbeidets art gjør det
nødvendig. Utesteder som i dag har skjenkebevilling til klokken 02.00, vil nødvendigvis også
jobbe en stund etter skjenkestopp. Ved å utvide skjenketiden til klokken 03.00, vil
nødvendigvis de ansatte jobbe en time lengre på nattarbeid. Om konsekvensene til dette
uttaler arbeidstilsynet at «grunnlaget for hvorfor nattarbeidet i utgangspunktet er forbudt er å
unngå for stor helsebelastning på den enkelte arbeidstaker. Allerede etter ett nattskift trenger
mange to normale netters søvn for å bli fullt restituert. Tiden som skal til for å komme tilbake
til normal døgnrytme øker med antall nattskift på rad.
Konklusjonen til arbeidstilsynet er at «forlenget skjenketid vil, etter all sannsynlighet, føre til
økt helsebelastning for arbeidstakerne i en allerede høyt belastet bransje.»
3.3.4. Avtaler
Etter høringsnotatet ble sendt ut, er det ingen som har kommet med tilbakemelding om
avtaler kommunen har, som kan ha betydning for eventuell utvidelse av skjenketidene.
3.3.5. Skyss hjem
Høringsnotatet ble sendt ut til AKT som organiserer kollektivtransport blant annet i
Kristiansand. Det ble også sendt ut til Agder Taxi og Taxi sør, men Rådmannen har ikke
mottatt noen høringsuttalelser på eventuelle konsekvenser utvidet skjenketid kan medføre.
Aktørene som har bedt om utvidet skjenketid, erfarer at bransjen registrerer at «gjester
begynner å reise hjem fra kl. 01.30 og utover». Bransjen mener at dette «innebærer at
mange av drosjene rekker en tur og tilbake til byen til restaurantenes stengetid. Ved
skjenkestopp kl. 02.00 som i dag, vet vi at man får en langt større samtidighetsbelastning på
byens drosjekapasitet som igjen kan føre til betydelig lengre tid i drosjekø og dertil knyttet
krangel og vold». Rådmannen kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette vil være tilfelle, men i
en eventuell utvidelse av skjenketidene, kan dette være et av parameterne som kan tas med
i evalueringen for nye Kristiansand.
4. Evaluering
Dersom forskriftsendringen blir gjennomført, har Formannskapet i sak 47/19 bedt
Rådmannen om å «gjennomgå en evaluering og erfaringene fra denne skal tas med i
arbeidet med utarbeidelsen av rusmiddelpolitisk handlingsplan.»
En slik evaluering bør i så fall ta for seg hendelser i det offentlige rom, spesielt
voldshendelser, vold i nære relasjoner og krisesenter som kommuneoverlegen i sin uttalelse
peker på. Det vil være viktig å få tilbakemeldinger av beboere, spesielt i kvadraturen for
hvordan støy oppleves.
Videre er det viktig å kartlegge alkoholrelaterte skader som omfatter individuelle og
samfunnsmessige skader, og kostnader knyttet til dette. En kan videre se om Brannvesenet
får flere utrykninger knyttet til berusede personer – dersom dette kan måles.
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I en slik evaluering, er det viktig å ha parametere man kan sammenligne med fra foregående
år ved å se på de data som kan hentes ut.
5. Avsluttende merknader
De eksterne høringsinstansene, som omfatter Politiet, Arbeidstilsynet og IOGT er
sammenfallende i sine konklusjoner. I samme retning trekker kommunens interne faglige
uttalelsene til Rådmannen. Samlet fraråder høringsinstansene og de internt faglige
uttalelsene å gjennomføre en slik forskriftsendring – også som en prøveordning til nye
Kristiansand.
Når det gjelder denne saken om forslag til endring av forskrift om utvidelse av skjenketid i
Kristiansand kommune, er Rådmannen tydelig på at saksbehandlingen grunnet korte frister
er mangelfull. Rådmannen har ikke fått anledning til å utrede saken tilstrekkelig. Videre har
høringsfristen har vært kort, og det er kun kommet inn seks uttalelser i saken.
I tillegg viser høringen at bemanningssituasjonen ved akuttmottak og legevakt kan være
vanskelig å endre, samt at det vil øke kostnadene med å ha ansatte på jobb en time lengre.
Høringsuttalelsene og innspillene til Rådmannen har for øvrig vært omforent og advart om
økt vold ved å utvide skjenketiden til 03.00 i sommermånedene.
Disse forhold til sammen taler for at saken om forslag til endring av forskrift om utvidet
skjenketid om sommeren utsettes til arbeidet med ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan for nye
Kristiansand starter.
6. Konklusjon
Rådmannen anbefaler å ikke gjennomføre forskriftsendring for utvidelse av skjenketid
sommeren 2019.
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ORGANISASJON
Politisk sekretariat

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201906953
Henrik Vedum

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
12.06.2019

Saknr
74/19

SAK OM UTVIDET SKJENKETID FOR KRISTIANSAND KOMMUNE
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 12.06.2019 SAK 74/19
Vedtak:
1.

Formannskapet støtter Rådmannens konklusjon om å ikke gjennomføre
forskriftsendring for utvidelse av skjenketider sommeren 2019.

2.

Formannskapet ber Rådmannen utrede og fremskaffe relevant
beslutningsgrunnlag for skjenketider i nye Kristiansand i arbeidet med ny
Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
(8/5)
3. Saken sendes til bystyret for endelig vedtak.
(11/2)
Forslag:
H/FRP/V fremmet følgende forslag:
«1. Det gjennomføres forsøksordning, som redegjort for i saken.
2. Skjenketiden i Kristiansand utvides til 0300 fra 1. juli t.o.m. 31. august.
3. Saken sendes til bystyret for endelig vedtak.»
Votering:
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 vedtatt med 8
stemmer, mens 5 stemte for H/KRF/V sitt forslag pkt. 1 og 2 (H/FRP/V).
H/FRP/V forslag nr. 3 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Jørgen H. Kristiansen, KRF/
Tove C. Welle Haugland, KRF).

RETT UTSKRIFT:

12.06.2019

Fra: Jarle Danielsen[Jarle.Danielsen@kbr.no]
Sendt: 19.06.2019 14:27:13
Til: Odd-Arne Rasmussen
Tittel: SV: Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune

Hei.
Snakket med kollegaer og Brannsjefen på stasjonen i Kristiansand og de hadde fått samme spørsmålet der inne.
Der valgte Brannsjefen og ikke ha noe mening i denne saken.
Så da blir det riktig at ikke jeg heller utaler med her .
Så da får dere bruke uttalelsene fra de andre for å komme til en avgjørelse.
Ha en fin dag!!
Vennlig hilsen
KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS
Din trygghet ‐ vårt oppdrag

Jarle Danielsen
Stasjonsleder/Brannmester, stasjon Søgne
Epost: jarle.danielsen@kbr.no. www.kbr.no
Postadresse : postboks 250, 4663 Kristiansand.
Besøksadresse: Salemsveien 24, 4640 Søgne
Tlf: 47600809

Fra: Odd‐Arne Rasmussen <Odd‐Arne.Rasmussen@sogne.kommune.no>
Sendt: 19. juni 2019 14:23
Til: Jarle Danielsen <Jarle.Danielsen@kbr.no>
Emne: VS: Høringsbrev ‐ Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
Hei Jarle
Henviser til telefonsamtale i dag angående denne saken.
Håper at du har mulighet til å gi meg en kort uttalelse, slik at vi kan få saken opp i kommunestyret i morgen.
Med hilsen
Odd‐Arne Rasmussen
Fra: Odd‐Arne Rasmussen
Sendt: 7. juni 2019 08:30
Til: 'per.juell.larsen@politiet.no' <per.juell.larsen@politiet.no>; Dagfinn Haarr
<Dagfinn.Haarr@kristiansand.kommune.no>; Svein Resset <Svein.Resset@sogne.kommune.no>; Jarle Danielsen
<Jarle.Danielsen@kbr.no>
Kopi: Dag Morten Frantzen <dag.morten.frantzen@sogne.kommune.no>
Emne: Høringsbrev ‐ Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
Hei
På vegne av tjenesteutvalget i Søgne kommune sendes forslag om endring av forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne kommune Vest Agder ut på høring.
Høringsfristen er satt til fredag 21. juni 2019. Høringsuttalelser bes sendes skriftlig til
postmottak@sogne.kommune.no og merkes med saksnummer 2019/1684

Brevet er sendt via vanlige kanaler, men sender i tillegg via e‐post. Spørsmål kan rettes direkte til meg.
Saken i Kristiansand skal opp i formannskapet 12. juni og i bystyret 19. juni. Innstillingen fra administrasjonen er at
vi skal følge vedtak i Kristiansand kommune. Fint om dere har anledning til å komme med en uttalelse før bystyret
19. juni, selv om høringsfristen er 21. juni. Da kan vi sammenfatte deres høringsuttalelser sammen med vedtak i
Kristiansand til kommunestyret i Søgne 20. juni.

Med vennlig hilsen
Odd‐Arne Rasmussen
Konsulent servicetorget
Sentralbord +47 380 55 555
Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
odd‐arne.rasmussen@sogne.kommune.no
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Kristiansand Kommune
Helse- og sosialsektoren
Kommuneoverlegen

Kristiansand, 12.06.2019
KOMMUNEOVERLEGENS HØRINGSUTTALELSE TIL SAK OM FORSØKSORDNING
MED UTVIDET SKJENKETID I KRISTIANSAND
Jeg har følgende kommentarer til høringsnotatet og søknaden fra bransjen. Jeg viser ellers til
høringsuttalelsen fra helse- og sosialdirektøren, som jeg stiller meg helt bak. Saken er også
forelagt akuttmottaket, Sørlandet Sykehus, som meddeler at de vil få problemer med å legge
om vaktordninger på så kort varsel når tyngden av pasienter med rusrelaterte skader
forskyves til et senere tidspunkt på natten.
Konklusjon: Kommuneoverlegen fraråder endring av dagens skjenkeforskrift i
Kristiansand.
Begrunnelse:
1. Begrepet «forsøksordning» er misvisende. Forsøk settes vanligvis i gang for å få ny
kunnskap som man forventer har fordeler sammenlignet med dagens praksis. I denne
saken dreier det seg om en uendret retur til praksis slik den var før 2008. Man kan
derfor heller definere dagens praksis som en langvarig «forsøksordning». Vi har data
på effekten av denne. Så langt jeg kjenner til, tilsier erfaringer hos politi og
helsevesen både i Kristiansand og i andre storbyer at det ikke er noen fordeler knyttet
til en ordning med utvidede skjenketider. Se for øvrig pkt. 3 nedenfor. Derimot er det
noen bivirkninger:
2. Så langt jeg har kunne lese ut av søknaden, er det ett vesentlig argument, og det er å
øke inntjeningen for utelivsbransjen ved å øke skjenketiden. Spørsmålet blir om en
slik utvidelse bidrar til å rekruttere flere gjester, eller om det fører til at de som
allerede er «ute på byen» drikker noe mer mellom kl. 0200 og kl. 0300 og dermed
legger igjen mer penger? Jeg antar at det er mest sannsynlig at sistnevnte vil skje.
Dette vil i så fall kunne skape uheldige «bivirkninger» av ordningen. Dels fordi
gjestene gjennomsnittlig vil få i seg noe mer alkohol, dels fordi dette vil skje på et
tidspunkt som er ugunstig fordi de fleste vil være trettere. Både tretthet og
alkoholpåvirkning reduserer aktpågivenhet og selvkontroll og øker faren for vold og
egenskade. Effekten av dette vil være mest synlig i det offentlige rom, der bransjen
ikke har noe ansvar for å passe på sine gjester. Det kan også oppstå problemer med
forskjøvet døgnrytme som har effekt flere dager etterpå. Det er mulig at man vil kunne
se en økning av vold i nære relasjoner (ikke bare i det offentlige rom, men også
«husbråk») med øket alkoholinntak.
3. Utelivsbransjen vil få inntektene og politi og helsevesen være de som må ta
belastningen og få ekstra utgifter. Legevaktens økte utgifter/belastning er behandlet i
notatet fra helse- og sosialdirektøren. Man må regne disse belastningene inn i den
samlede vurderingen av saken.
4. Lokalt har verken legevakt eller akuttmottak god statistikk på effekten av økte
skjenketider. Men vi har en grundig norsk undersøkelse av sammenheng mellom
skjenketider og voldsepisoder i 18 norske byer, deriblant Kristiansand. Denne viste at
selv små endringer i stengetiden på skjenkesteder har betydning for antall
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voldstilfeller. En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 prosent flere
voldstilfeller på nattestid i helgene1.
5. Støy: Menneskestemmen er en av de mest oppmerksomhet-vekkende lyder vi har. Å
utvide gatestøyen fra utelivsgjestene med en ekstra time, vil ytterligere kunne påvirke
nattesøvnen til de som bor i nærheten av skjenkestedene.
6. Et argument som jeg har sett flere ganger, også i denne søknaden, er at brorparten
av alkoholkonsumet foregår uregulert i hjemmene og den private sfæren, og at det er
ønskelig å få mer av dette konsumet over i kontrollerte former. Dette argumentet vil
ha tyngde dersom det var et underskudd på regulerte skjenkesteder, slik at vi holder
oss hjemme i mangel av utesteder å oppsøke. Så langt jeg kan forstå, er tilbudet av
skjenkesteder i Kristiansand mer enn tilstrekkelig for å dekke behovet; ett av
argumentene for å forlenge skjenketiden, er jo at mange av skjenkestedene sliter
økonomisk og altså har plass til flere gjester. Så dette argumentet er i beste fall svakt,
antagelig ikke relevant i det hele tatt.
7. Nasjonale og lokale skjenkepolitiske retningslinjer har som mål å redusere skadelig
alkoholbruk. De eneste effektive midlene som er dokumentert, er å holde prisen høy
og begrense tilgjengeligheten. Alkohol er regnet som en av de store truslene mot
folkehelsen. Forslaget om å utvide skjenketidene for å øke alkoholforbruket i
Kristiansand, er direkte i strid med nasjonal ruspolitikk.
Konklusjon: Kommuneoverlegen fraråder at «forsøksordningen» iverksettes.

Med hilsen
Dagfinn Haarr
kommuneoverlege
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