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Romsa er en fantastisk by med et yrende uteliv. Av de 80 000 innbyggerne, har de aller fleste det fint 

på byen, det være seg på Gründer, Compagniet eller Rorbua. Særlig jusstudentene er kjent for å ha 

det ekstra gøy. Sjelden er det trøbbel i gatene, men noen ganger kan det være urokråker som ønsker 

å "tøffe seg" litt ekstra for damene.  

I tillegg til å være en festglad by, har befolkningen sterke følelser for byens stolhet, Romsa IL ("RIL"). 

Resultatene på banen har imidlertid ikke stått i stil til engasjementet som en gang eksisterte da det 

var fulle tribuner på Alfheim Stadion og europacup-spill og gullkamp i eliteserien. "Få tilbake Per 

Messias Tøymo!", ble etter hvert en kjent strofe blant den harde kjerne i supporterklubben 

Kvitberget.  

Ledelsen i RIL pønsket på hvordan man skulle øke engasjementet blant publikum, da snittet for 

antall tilskuere på hjemmekampene hadde sunket fra 3500 til 1700 på bare ett år. En stor del av 

forklaringen på dette måtte naturligvis tilskrives de sportslige resultatene, men da måtte man "tenke 

utenfor boksen", lød det fra daglig leder, Hans Tastad. Etter en idémyldring på klubbhuset, kom det 

et innspill fra supporterklubben om at alkoholservering ville trekke folk på kamp for hyggelig og 

sosialt samvær, samt at stemningen ville løfte fotballaget til nye høyder rent resultatmessig. I tillegg 

ville alkoholservering garantert øke omsetningen for RIL, som allerede hadde en nærmest skakkjørt 

økonomi. Det var på den rene at flere andre fotballklubber rundt om i landet hadde alkoholservering 

og merkbar oppsving på omsetningen. 

Etter noe tids planlegging, sendte RIL inn en søknad om tillatelse til å servere alkohol på Alfheim 

under RILs hjemmekamper til Romsa kommune etter alkoholloven § 1-7. I søknaden het det blant 

annet at underholdningen, som skulle være Alfheims «hovedkonsept», først og fremst skulle bestå 

av «fotballkamp», der alkoholservering ville bidra til god stemning. Serveringen skulle primært skje 

ved den ene av flere innganger til arenaen. 

RIL hadde et rykte på seg for å gjøre en viktig innsats i lokalsamfunnet for barn og unge, og 

julebordene til klubben hadde ikke skapt problemer tidligere. Derfor hadde de instansene som 

kommunen innhentet uttalelse fra etter alkoholl. § 1-7 andre ledd, ingen innvendinger mot 

søknaden. 

Likevel vedtok formannskapet med sju mot fire stemmer å avslå søknaden med henvisning til 

alkoholl. § 1-7. Ordføreren, som hadde stemt for å avslå søknaden, uttalte at «alkoholservering på 

fotballkamp er uforenlig med den profil og det omdømmet Romsa kommune ønsker å profilere seg 

med, og heller ikke vil være forenlig med kommunens ønske om å unngå sammenblanding av alkohol 

og idrett.». Til lokalavisen Aurora Borealis refererte han videre begrunnelsen for avslaget, og sa at 

den planlagte virksomheten verken var forenlig med hvordan kommunen ønsket at barn skal 

oppfatte kommunen eller med dens omdømme, slik at de folkevalgte måtte stå fritt til å avslå 

søknaden. Skjenkebevilling kunne ikke gis da det ville være i strid med de generelle retningslinjene 

for slike saker som kommunestyret tidligere hadde vedtatt. 

Da RIL tok kontakt med saksbehandleren på saken, Ivar Holm, svarte Holm at "dere trenger jo ikke 

alkohol der, bare spill bedre fotball!" Ril var fortvilet over uttalelsen til saksbehandleren. Da RIL av 



ren nysgjerrighet søkte på navnet til Ivar Holm på Facebook fant de ut at Ivar Holm var svært aktiv i 

sosiale medier og hadde åpen profil. I en rekke innlegg harselerte Ivar Holm mot RIL grunnet RILs 

elendige form i Eliteserien, og senest 4-0 tapet mot Båddådjo Glimtas. RIL bet seg spesielt merke i 

ett innlegg hvor Ås hadde omtalt RIL som "hans favorittlag, men med elendig fotball og en trener ut 

med peiling. Få tilbake Per "Messias" Tøymo!"  

RIL tok ut søksmål for ELSA Romsa tingrett mot kommunen og krevde vedtaket kjent ugyldig.  

Ved siden av sitt gode rykte og omdømme i samfunnet viste RIL blant annet til at vedtaket ikke 

engang var forsøkt begrunnet med slike alkoholpolitiske hensyn som loven skal ivareta. Det måtte 

dermed være klart at det var formannskapsflertallets syn på det planlagte arrangementet som lå til 

grunn for avslaget. Men ingen deler av virksomheten ville være ulovlig. Dermed måtte kommunen 

være avskåret fra å utøve kompetanse etter alkoholloven ut fra de folkevalgtes personlige syn på 

arrangementets mer eller mindre «upassende» karakter. I tillegg kunne heller ikke formannskapet 

utelukkende avslå søknaden med henvisning til generelle retningslinjer.  

RIL påpekte videre at Petter Ås og Ole Vold, to av de medlemmene av formannskapet som hadde 

stemt for å avslå søknaden, bodde i den gaten der Alfheim Stadion lå. Nærmere bestemt rett ved 

siden av den aktuelle inngangen der alkohol skulle bli servert. Petter Ås og Ole Vold hadde også tatt 

til ordet for å ikke innvilge søknaden under diskusjonene i formannskapsmøtet. Til sist ble det anført 

at saksbehandler Holm måtte ansees som inhabil grunnet hans ytringer på sosiale medier. Det var 

enighet mellom partene om at Alfheim Stadion ikke var til generell sjenanse for beboerne i et 

område der det for øvrig allerede lå en italiensk restaurant, en fotballpub og en trafikkert vei. 

Kommunen mente at vedtaket var gyldig og anførte at generelle retningslinjer måtte det være greit 

å avgjøre saken på, og for øvrig bygget vedtaket på lovlige hensyn. Kommunen mente ingen av 

inhabilitetsanførslene kunne føre frem. Naboforhold kunne ikke medføre inhabilitet, og naboforhold 

hadde heller ikke vært tema på formannskapsmøtet. Inhabiliteten kunne under enhver 

omstendighet ikke medføre ugyldighet, da stemmetallet var sju mot fire i favør av avslag. I tillegg var 

Forvaltningsloven fra 1967 en såpass eldre lov, at § 6 ikke var ment å omfatte ytringer på sosiale 

medier, og uansett var ikke uttalelsene til Ivar Holm verken alvorlige eller spesifikke. Ivar Holm var jo 

tross alt RIL-supporter.  

 


