Postmottak
Kongsberg kommune
Kongsberg, 10. mai 2019

Høringssvar: Prøveordning – utvidet skjenking til kl. 03.00 under Kongsberg Jazzfestival
og «Drekkedagsnatta»
Kongsberg Næringsforum organiserer et forum (nettverk) av serveringssteder i Kongsberg, samt
forum for opplevelser/reiseliv. Disse forumene, samt våre medlemmer forøvrig, har fått forelagt
seg høringsbrevet fra Kongsberg kommune, og kommet med følgende svar:
Kongsberg er én av få byer i Buskerud og på østlandet generelt hvor skjenketidene er begrenset i
forhold til hva Alkoholloven gir muligheter for. Kongsberg er en by som arbeider med å
tiltrekke seg flere unge mennesker, og byen ønsker å fremstå som mer urban. Unge mennesker
reiser og flytter mye, og er vant til at skjenking foregår til kl. 03:00 andre steder. Dermed
forvente de det samme tilbudet i Kongsberg. At restauranter og utelivsbransjen i Kongsberg skal
stenge tidligere enn andre steder/byer i nærheten oppleves som konkurransehemmende. Flere av
restaurantene/utestedene opplyser at de trolig ikke ønsker å utnytte en eventuell makstid for
skjenking, men ved spesielle anledninger og tilstelninger vil det være ønskelig å kunne ha
skjenking til kl 03.00. Med andre ord; det er et stort ønske at Kongsberg skal følge lovens
rammer for maksimal skjenketid, og dermed gi utelivsbransjen mulighet til konkurrere om
gjester på lik linje som andre i samme næring, men som har en annen kommunal tilhørighet.
Når det gjelder den eventuelle prøveordningen, så oppfatter næringen det som
konkurransevridende, og til fordel for to enkeltarrangementer i året. For eksempel vil det under
Jazzfestivalen skjenkes til kl. 03.00, mens under Snowstock i Kongsberg Skisenter vil
skjenkingen måtte stenge kl. 02:00 Dette oppleves som forskjellsbehandling av arrangementer
og aktører. Videre vil en utvidet mulighet til å skjenke lengre fem dager i året vil være vanskelig
å kommunisere og markedsføre. Det vil trolig gi liten effekt i positiv retning, men heller skape
usikkerhet og lite forutsigbarhet hos kundene.
Konklusjon
Kongsberg Næringsforums medlemmer i serveringsnæringen ønsker at skjenketidene utvides til
kl. 03:00 hele året, og ikke bare de fem foreslåtte dagene inneværende år.
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