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FORSØK MED DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å BESTEMME
APNINGSTID I BYDELENE — FORLENGELSE AV FORSØKET

Saksfremstilling:

1. Innlednine

Forsoksordningen med at bydelsutvalgene delegeres fullmakt til å avgjore hvordan
åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel ble utvidet til å omfatte alle
bydeler, med unntak av Sentrumsområdet (''Skjenkeblekkspruten-). i bystyrets sak 52/12
Fornyelsen 01.07.2012-30.06.2016 - Kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Oslo -
Bvrådssak 275 av 22.12.2011. punkt 4. Forsoksordningen ble satt til å vare frem til
30.06.2013.

Historikk:
Bystyrets vedtak av 22.04.2009 sak 116 delegerte myndighet til fem bydeler til a
bestemme åpningstider/retningslinjer:

«Byslyrel delegerer til hydelsutvalgene i Iillern, Frogner, Griinerlokka, Alna og Sondre
Nordstrand å avgjore hvordan apningstidene skal være pa ulike omrader i egen hydel.
Næringsetaten hehandler soknadene pa grunnlag av hydelsmvalgenes hestemmelser. Bare
klagesaker og går til hehandling i hydelsulvalgene. For hydelene Frogner og
Gifinerlokka gjelder delega4onen de omradene som ligger utenfår det som i dag omtales
som "skjenkehlekkspruten".»

Bydel Alna. Frogner, Grünerlokka, Sondre Nordstrand og Ullern ble delegert myndighet
til å avgjore hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel.
Provebydelene har regulert utvidet åpningstid i tlere områder enn hva som folger av Oslo
kommunes 1brskrift av 2006 med tilhorende byrådssaker. Det er særlig i bydelene Frogner
og Grilnerlokka det er foretatt en liberalisering av åpningstidene i forhold til Oslo
kommunes forskrift.

Byrådet foreslo i bvrådssak 275/11 å utvide forsoksordnineen til alle bvdeler. med unntak
av sentrumsområdet ("skjenkeblekkspruten"). Byrådet vurderte at forsoket ikke hadde gitt
tiltrekkelig svar på om forsoket skulle bli til en fast ordnine. Det var kun to av fem bydeler
som aktivt deltok i forsoket. Byrådet onsket derfor a utvide forsoket som et tilbud til at alle
bydeler. Bydelens åpningstidsbestemmelse. som kan være annerledes enn det som folger
av åpningstidsforskriften. vil være bestemmende for serverings- og skjenkenæringen i det
berorte området. Bydelsutvalgene må derfor fastsette eventuelle lokale åpningstider som
forskrifter med nærmere angitt geografisk virkeområde innenfor bydelen.

Bystyret vedtok byrådets innstilling i Sak 52/12 punkt 4. Det er per i dag 4 bydeler som
har kunngjort forskrifter i Lovdata. siste forskrift tradte i kraft primo februar 2013. Disse
bydelene er Bydel Frogner, Bydel Gr0nerlokka. Bydel Gamle Oslo og Bydel Vestre Aker.
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Side 2

Byrådets begrunnelse og konklusjon

Byrådet foreslår at forsoket forlenges i tid til 30.06.2016. slik at det sammenfaller med
bevillingsperioden. Dette av hensyn til forutberegnelighet for næringsdrivende og
bydelsutvalgene som er med i forsoket. Flere bydeler gis ogsa tid til å være med hvis de
onsker det. Dette er en frivillig ordning så bydeler som ikke vil forlenge forsøket kan
unnlate å forlenge den lokale forskriften.

Erfaringene fra ordningen så langt har vist seg at innforing av lokale skjenkeforskrifter har
vært et tidkrevende arbeid. Kravet til at bydelene må regulere åpningstiden som tbrskrift
har vært tids- og ressurskrevende. Byrådet vil på denne bakgrunn foreslå a forlenge
proveperioden med lokalt fastsatte åpningstider slik at man far et tilstrekkelig grunnlag for
å vurdere om ordningen skal gjøres permanent. Byrådet foreslår at forsøket forlenges ut
bevillingsperioden til 30.06.2016. Dette skulle gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om
ordningen bør opprettholdes i neste bevillingsperiode. Evalueringen av forsoket kan da tas
inn i alkoholpolitisk handlingsplan for neste periode.

Evalueringskriteriene for forsoket vil bli sendt på høring for å få evalueringen godt
forankret hos berørte parter som bydeler, næringen, naboer og Næringsetaten. Selve
evalueringen er planlagt gjennomfort i siste halvdel av 2015.

Okonomiske og administrative konsekvenser
Saken har ingen okonomiske og administrative konsekvenser.

Rapporleringsordning
Det anses ikke påkrevd å etablere en særskilt rapporteringsordning.

Lover og regelverk, tidligere vedlak
Bystyret sak 52  Fornyelsen 01.07.2012-30.06.2016 - Kommunale salgs- og
skjenkehevillinger i Oslo - Byradssak 275 av 22.12.2011. punla  Bystyret sak 116 av
22.04.2009.

Bvradet innstiller til bystvret å fatte foluende vedtak:

Forsøksordningen. vedtatt i bystyrets vedtak i sak 52/12. med at alle
bydelsutvalgene delegeres fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være
på ulike områder i egen bydel. forlenges til å vare frem til 30.06.2016.
Sentrumsområdene (--skjenkeblekkspruten") omfattes ikke av forsoket.

Vedtaket får N irkning fra vedtaksdato.
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Vedlegg tilujengelig på Internett: Ingen

Vedlegg ikke tilgjengelig på 1nternett: Ingen
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