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Høringssvar - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider

Svar på høring - endring av Bærum kommunes forskrift om
skjenketider
Bærum kommunestyre har besluttet at skjenketidsforskriften i Bærum kommune skal revideres.
I korte trekk går høringen ut på:
 Det foreslås å innføre en dispensasjonsregel for utvidet skjenketid utendørs for spesielle
arrangementer som kommer bærumssamfunnet til gode.
 Tre ulike forslag til endring av dagens skjenkeforskrift:
1. Lengre skjenketid utendørs i indre Sandvika sentrum (uavhengig nærhet til
boliger) og utenfor boligområder i kommunen i månedene mai, juni, juli og
august. Lengre skjenketid innendørs i hele kommunen. Kortere skjenketid for
brennevin.
2. Lengre skjenketid utendørs i indre Sandvika sentrum (uavhengig nærhet til
boliger) og utenfor boligområder i kommunen i månedene mai, juni, juli og
august. Lengre skjenketid innendørs i hele kommunen.
3. Ingen endringer, kun språklig revisjon av dagens forskrift.
SLT er en trenivås modell med et styrende-, koordinerende- og utførende nivå som forplikter
både kommune og politi til å ha et tett og nært samarbeid rundt bestemte innsatsområder i sitt
felles rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
SLT – koordinator anbefaler at alternativ 3; ingen endringer, kun språklig revisjon av dagens
forskrift, skal bli resultatet av endringene til kommunens forskrift om skjenketider.
Forslag 3– ingen endring, opprettholdelse av gjeldende forskrift
Definert område
Inne:
Alle steder
Ute:
I boligområde
Utenfor boligområde
Indre Sandvika sentrum

Sesong

Servering

Tidspunkt

Merknad

Hele året

Øl, vin, brennevin

02:30

Samme

Hele året
Hele året
Hele året

Øl, vin, brennevin
Øl, vin, brennevin
Øl, vin, brennevin

22:30
23:30
23:30

Samme
Samme
Samme

Gjeldende forskrift for Bærum kommune endres ikke. Det innebærer at all alkohol kan skjenkes
inne til kl. 02:30 og gjester kan dermed drikke alkohol inne frem til kl 03:00.
All alkohol kan skjenkes ute i boligområder til kl. 22:30 og gjester kan dermed drikke alkohol
utendørs til kl 23:00.
All alkohol kan skjenkes ute utenfor boligområder og i indre Sandvika sentrum til kl. 23:30 og
gjester kan dermed drikke alkohol utendørs til kl 24:00.
Tidene er tydeliggjort ved at de nå er i samsvar med alkohollovens forutsetning om at gjester skal
ha 30 minutter til å drikke opp etter at skjenking er avsluttet.
Anbefalingen om alternativ 3 er på bakgrunn av forskning som viser en klar sammenheng mellom
små endringer i skjenketider og antall voldstilfeller. Dette er grundig dokumentert i både
internasjonal og norsk forskning. Sirus-forsker Ingeborg Rossow viser i sin studie at økningen i
voldstilfeller ved utvidet skjenketid var nesten identisk med nedgangen i vold ved tilsvarende
innskrenket skjenketid. Studien baserer seg på data fra 18 norske byer (se vedlagt link).
Ingeborg Rossow, Thor Norström (2011). The impact of small changes in bar closing hours on
violence. The Norwegian experience from 18 cities. Addiction, publisert online 10. september
2011, doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03643.x
Det vises også til Helsedirektoratets satsning på Ansvarlig alkoholhåndtering: Ansvarlig
alkoholhåndtering er først og fremst helsepolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter,
arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og
menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.
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