Oslo kommune
Bystyret

[09/00582-1]

Sak 251 Sak fra Ungdommens bystyremøte vedrørende salg av alkohol og tobakk til
mindreårige
Sendt til arkiv.
Kopi til byrådet.

Bystyret har behandlet saken i møtet 26.08.2009 sak 251

FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Morten Elster på vegne av R fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet om å øke frekvensen på kontroller av salgssteder for alkohol.
2.
Bystyret ber byrådet fremme sak om praktisering av inndragning av salgsrett ved salg til
mindreårige, slik at salgsretten mistes for 3 uker ved første overtredelse, 3 måneder ved neste
og ut bevillingsperioden ved tredje overtredelse
Aud Kvalbein på vegne av KrF fremmet følgende forslag:
Bystyret ber byrådet følge opp intensjonen i forslaget fra Ungdommens Bystyremøte og
skjerpe kontrollvirksomheten til salgs- og skjenkesteder som selger alkohol slik at lovens
bestemmelser og anbefalinger blir fulgt.
Marianne Borgen på vegne av SV fremmet følgende forslag:
Bystyret ber om at byrådet tar initiativ overfor staten slik at det også utvikles kommunale
sanksjonsmuligheter overfor de som selger tobakk til mindreårige.

Forslag fremsatt i bystyret:
Erling Folkvord på vegne av R fremmet følgende tilleggsforslag til komiteens innstilling:
Bystyret ber om at byrådet tar initiativ overfor staten om et prøveprosjekt med kommunal
bevillingsordning for salg av tobakk.

Votering:
Rs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R).
Helse- og sosialkomiteens innstilling pkt. 1 ble vedtatt mot 25 stemmer (H og F).
Helse- og sosialkomiteens innstilling pkt. 2 ble forkastet mot 29 stemmer (A, SV, R og KrF).
Rs tilleggsforslag ble forkastet mot 3 stemmer (R).

Etter dette er bystyrets vedtak:
Bystyret ber byrådet følge opp intensjonen i forslaget fra Ungdommens Bystyremøte og
skjerpe kontrollvirksomheten til salgs- og skjenkesteder som selger alkohol slik at lovens
bestemmelser og anbefalinger blir fulgt.

Oslo bystyres sekretariat, den 27. august 2009

Siv Songedal
Godkjent og ekspedert i papirform med underskrift
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