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SKJENKEBEVILLINGER OG UNIVERSELL UTFORMING
Jeg viser til oversendelsen av 09.10.2018 om at skjenkebevilling må knyttes til universell
utfordring, jf. bydelsutvalget i Bydel Alna sitt vedtak av 13.09.2018.
Jeg vil først understreke at byrådet er opptatt av Oslo skal være en by der ulike mennesker har like
muligheter til å leve gode liv. Det innebærer også at vi vil etterstrebe at unge funksjonsnedsatte skal
kunne delta i utelivet på lik linje med alle andre.
Bystyrets visjon er at Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2025, jf. bystyresak
158/14. Tilgjengelighet til et skjenkested blir derfor sikret blant annet gjennom at alle plan- og
byggesaker skal ivareta hensynet til universell utforming og tilgjengelighet.
Oslo kommune har imidlertid ikke anledning til å stille krav om universell utforming ved
behandling av søknader om skjenkebevilling. I Prop. 48 L (2010–2011), forslag til ny alkohollov,
vurderte Helse- og omsorgsdepartementet spørsmålet om lovregulering av tilgjengelighet til
skjenkesteder for personer med nedsatt funksjonsevne. Departementet vurderte om manglende
tilgjengelighet skulle være en inndragningsgrunn etter alkoholloven § 1-8. Departementet
konkluderte med at tilgjengelighet ikke er et hensyn som faller inn under alkohollovens formål og
at det således ikke tas inn i alkoholloven. Vurderingen til departementet var av prinsipiell art – om
det åpnes for at alkoholloven skal lovfeste alle tilgrensede lover og regler vil den miste sitt formål:
regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk og begrense i størst mulig grad de
samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære, bla ved å begrense
forbruket av alkoholholdig drikk. Departementet uttaler videre at alkoholloven er stadig under press
for å regulere formål som ligger utenfor lovens formål, og som heller ikke har en naturlig
sammenheng med lovens formål. Lovregulering av tilgjengelighet er ikke et hensyn som faller inn
under alkohollovens formål og bør av den grunn ikke i reguleres i alkohollovgivningen.
Oslo kommune har gjennom flere år hatt fokus på diskriminering i utelivsbransjen. Bystyret vedtok
i sak 129/13 «Mangfoldets muligheter - Om OXLO, Oslo Extra Large», jf. byrådssak 152/12, at
kommunens innsats mot utelivsdiskriminering skal styrkes. I byrådssak 15/15 «Stolte 2
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Oslo - Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell
orientering» ble det videre vedtatt at kommunen skal samarbeide med utelivsbransjen om
kampanjen «Oslo - en gjestfri by», om å skape et tryggere uteliv, fri for diskriminering og
trakassering. Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har personer med nedsatt
funksjonsevne fått et vern mot diskriminering på linje med det som allerede gjelder for kjønn etter
likestillingsloven, og for etnisitet, religion med videre etter diskrimineringsloven. Diskriminering
av personer med nedsatt funksjonsevne er også straffbart etter straffeloven § 349a.
Jeg mener allikevel at vi kan se på om vi kan gjøre mer for tilrettelegging for funksjonsnedsatte i
utelivet. Jeg tok opp dette som tema på vårt Kontaktforum med restaurant- og utelivsbransjen den
01.10.2018. Norges Handikapforbunds Ungdom var invitert til dialog med kontaktforumets
medlemmer. Der ble blant annet det diskutert om Handikapforbundet kan bidra med sin innsikt og
veiledning om tilrettelegging og tilgang for alle, på et tidlig tidspunkt i planlegging av et nytt sted
eller oppussing av et eksisterende. Kulturhuset 2.0 er et meget godt eksempel på et slikt samarbeid
med Handikapforbundet.
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