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ALKOHOLLOVEN MED FORSKRIFT OG SERVERINGSLOVEN: DELEGERING AV MYNDIGHET  
 
Vedlegg: 
Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: Forslag til delegeringsreglement datert 
18.07.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Någjeldende delegeringsreglement: K-sak 22/15, møte 26.03.2015 (ligger på 

kommunens hjemmeside) 
 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven), forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) og lov om serveringsvirksomhet 
(serveringsloven) 

 K-sak 17/12, møte 29.03.12: Rusmiddelpolitisk plan 
 K-sak 57/14, møte 19.06.14: Rusmiddelpolitisk handlingsprogram 2014 – 2017 
 K-sak 17/16, møte 17.03.16: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for 

perioden 2012 – 2016 inkl videreføring av gitte bevillinger fram til 30.06.2020.  
 
Sammendrag: 
Formannskapet har signalisert ønske om ytterligere delegering av myndighet til rådmannen 
når det gjelder alkoholloven med forskrift. Det er naturlig å legge det samme nivået for 
delegering til grunn for serveringsloven. Rådmannen rår kommunestyret til å vedta 
delegering av myndighet for alkoholloven med forskrift og serveringsloven i henhold til 
vedlagte oversikt datert 18.07.2018. 
 
Saksutredning: 
Etterat någjeldende delegeringsreglement ble vedtatt (K-sak 22/15) er det foretatt flere 
endringer i alkoholloven med forskrift og i serveringsloven. En gjennomgang av 
delegeringsreglementet er del av mandatet for saksutvalg for politisk organisering mm. 
Saksutvalget vil legge fram sin innstilling når det gjelder delegeringsreglementet våren 2019. 
 
Formannskapet har signalisert ønske om ytterligere delegering til rådmannen når det 
gjelder alkoholloven med forskrift. Det er naturlig å legge det samme nivået for delegering 
til grunn for serveringsloven. 
  
Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016 – 2020 ble sist revidert i K-
sak 17/16. Ytterligere delegering av myndighet til rådmannen medfører at det ikke er 
samsvar mellom delegeringen og teksten i retningslinjene, dette gjelder spesielt punkt 4 
«Myndighet». Det vil bli foretatt en gjennomgang av retningslinjene i forbindelse med nytt 
planverk for fagområdet.   
 
Vurdering: 



Rådmannen mener det er hensiktsmessig å endre delegeringen allerede nå i stedet for å 
vente på saksutvalget. 
 
Kommunen skal i henhold til alkoholloven § 1-7d utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
I Øyer inngår alkoholpolitisk handlingsplan som en integrert del av rusmiddelpolitisk plan. 
Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillingspolitikken inngår i planen og gir rammene for 
formannskapets og rådmannens utøving av delegert myndighet på området. 
 
Når det gjelder serveringsloven har ikke rådmannen noen kommentarer utover at forslaget 
til delegering er på samme nivå som forslaget for alkoholloven med forskrift.    
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar delegering av myndighet til formannskapet og rådmannen for 
alkoholloven med forskrift og for serveringsloven i henhold til vedlagte oversikt datert 
18.07.2018. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 


