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DRAMMEN BØR BLI EN FORSØKSKOMMUNE PÅ UTELIVSPOLITIKK
Interpellasjon til bystyrets møte 18. september fra Lavrans Kierulf
(Fremskrittspartiet):
Drammen kommune er en by som praktiserer en liberal politikk der byens utesteder kan
servere alkohol frem til 03:00. Dette fungerer bra og det er en bred enighet om at Drammen
skal fortsette å føre en så liberal politikk som loven tillater.
Flere har imidlertid påpekt at det mest hensiktsmessige vil være at myndighetene ikke
bestemmer når serveringstedene må avslutte serveringen. Hvis utestedene selv kan avgjøre
når de må stenge, så vil noen muligens holde åpent lenger, og dermed blir det forskjellige
åpningstider for byens utesteder. Dette kan igjen føre til at det blir en ujevn strøm av
mennesker fra byen, og vi unngår det beryktede «sleppet» der alle kastes ut på gaten samtidig
og det lett oppstår uroligheter.
Drammen er en foregangskommune på noen områder. Drammen er også en såpass stor by at
det kan være hensiktsmessig å prøve ut en ny nasjonal poltikk i nettopp Drammen. Et
prøveprosjekt der byens utesteder selv kan avgjøre når de vil avslutte serveringen vil gjøre at
vi kan høste erfaringer som igjen kan brukes av sentrale myndigheter når nytt lovverk skal
utformes. I utlandet er det en del erfaringer med dette, men i Norge er dette fortsatt en relativt
ny tanke.
Forslag til vedtak: Rådmannen bes å utarbeide en søknad om et forsøksprosjekt der
utestedene i Drammen selv kan bestemme når de vil avslutte serveringen og stenge.
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur holdes løpende orientert om utviklingen i saken.

Ordførers alternative forslag til vedtak:
Bystyret ber rådmannen utarbeide en søknad om et forsøksprosjekt i Drammen, der
kommunen ved bystyret selv kan bestemme åpningstider ved dagligvarebutikker, herunder
salgstid for øl i dagligvarebutikker og søndagsåpne dagligvarebutikker. Likeledes åpnings- og
skjenketider ved byens serverings- og skjenkesteder.
Bystyret gjøres kjent med svaret på søknaden.

