
Næringsetaten

•Næringsetatens arbeid 
•Samarbeid og kursing 
•Praksis, beruselsesnivå
•Praksis, prikketildeling



Næringsetaten
Vi behandler søknader, fatter vedtak og gjennomfører salgs- og skjenkekontroller i 
henhold til alkoholloven, serveringsloven og forvaltningsloven. Vi holder Salutt-kurs 
for utelivsbransjen og veileder salgs- og skjenkesteder. Vi tilbyr elektronisk 
gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøver. Vi kontrollerer steder som selger 
tobakk.

Vi beregner og innkrever bevillingsgebyr for salgs- og skjenkesteder og tilsynsavgift 
for tobakkutsalg.

Ca 45 ansatte.

Ca 40 kontrollører. 
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Organisasjonskart
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Næringsetatens mål
Trygg by

• Det skal være trygt å bruke Oslos uteliv
• Ansvarlig alkoholhåndtering
• Nedgang i vold og ordensforstyrrelser

Seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkesteder

• Hindre konkurransevridning
• Bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

Næringsetaten jobber for at Oslo skal være en trygg by med bedre folkehelse og 
redusert skadelig alkoholbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og 
skjenkesteder.
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Mål 1: Trygg by
Utføre målrettede salgs og skjenkekontroller

Kontrollere at alle steder har godkjente styrer, stedfortreder og daglig leder

Fokusere på at stedene har godkjent og velfungerende internkontroll

Gjennomføre veiledning og ha dialog med bevillingshaver

Gjennomføre veiledningsbesøk (operativt)

Avholde obligatoriske Salutt-kurs

Veilede bransjen i skatte,- avgifts- og regnskapslovgivningen, samt alkoholloven

Tildele prikker
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Mål 2: Seriøs drift av serverings-, salgs- og 
skjenkesteder

Samarbeidsavtaler med andre kontrollinstanser

Samarbeid med relevante fagforeninger

Gjennomføre samarbeidskontroller

Utføre løpende vandelsvurderinger 

Delta i Full Pott-samarbeidet

Suspendere, tilbakekalle og inndra bevillinger som bryter skatte,- avgifts- og 
regnskapslovgivning

Synliggjøre gjennom media at økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet får 
konsekvenser
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Næringsetatens skjenkekontroll
Alkoholforskriften § 9-7: Alle skjenke- og salgssteder skal kontrolleres minst 1 gang 
årlig, men minimum 3 x antallet skjenkesteder i kommunen.

Ca 1200 skjenkesteder og ca 400 salgsbevillinger.

Ca 3600 skjenkekontroller og 1200 salgskontroller. 

Målstyrt kontrollvirksomhet, og stor nedgang i antall kontroller. 2000 færre enn i 
2015

300 Veiledningsbesøk.

Alkoholforskriften § 9-4:
” Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, 

aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som 
er åpenbart påvirket av rusmidler”

200 Samarbeidskontroller.
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Målstyrt kontrollvirksomhet
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Våre kontrollører

Ca 40 stk

Ulik bakgrunn og alder. Men bransjerelatert bakgrunn.

Deltidsansatte; Jobber minimum 4 ganger i mnd. og maks 15 ganger i mnd. 

7 timers vakter (12-19, 14-21, 18-01, 21-04)

Opplæring: Eget kurs, SALUTT-kurs, kontrollørprøve, Ansvarlig Vertskap E-
læring og operativ hospitering

Personalmøter

Workplace
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Rapporter vs internnotater

Prikketildelingsystemet vs internnotater.

Bruker internnotater i møter med bevillingshaver.

Tipser andre kontrollorganer og samarbeidspartnere.

«Kun» 200 rapporter på 3600 kontroller.
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Samarbeid

Vi gir råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå.

Vi avholder bekymringsmøter.

Vi deltar på personalmøter og informerer om alkoholloven og hva som 
bidrar til trygg og god drift.

Holder SALUTT-kurs (Sammen lager vi utelivet tryggere).

Avholder befaringer og gir veiledning før oppstart.

Avtaler veiledningskontroll.

05.11.2019 11



Hvorfor kurs/opplæring/SALUTT

Rapporten «Vold i Oslo»
• Utelivsrelatert vold
• Offer og gjerningsmann ruspåvirket

Overskjenking og vold i mediebildet

STAD i Sverige

Forprosjektet; Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Oslo kommune;
• Styrke overholdelsen av alkoholloven
• Redusere vold og ordensforstyrrelser

SALUTT; Oslo kommune, politiet og utelivsbransjen

05.11.2019 12



Hovedmål:
• Forebygge og redusere overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og 

ordensforstyrrelser i Oslo.

Delmål
• Øke samarbeidet mellom politiet, kommunen og bransjen
• Øke ansvarsfølelsen og kunnskapen til ansatte i utelivet
• Legge til rette for næringsinteresser
• Øke kompetansen til alle aktører
• Øke overholdelsen av alkoholloven
• Fungere som et ressurspunkt for operativ utelivstjeneste
• Utvikle gode løsninger for utøvelsen av kontroll og tilsyn
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Konkrete strategier og tiltak:
• Avholde kurs for bransjen i ansvarlig skjenking av alkohol og konflikthåndtering
• Skape kontaktnetteverk på kursene
• Gi bransjen navngitte personer å forholde seg til
• Sørge for raskere og økt oppfølging etter kontroll
• Hyppige dialogbaserte kontroller fra kommunen 
• Synlig politi inne på skjenkestedene
• Bøtelegge publikum for offentlig drikking, urinering osv

Resultater:
• Redusert overskjenking
• Voldssaker ned 23,7%
• Lommetyveri ned 50,4%
• Ran ned 78,8%
• Ordensforstyrrelser ned 58,4%
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SALUTT-kurs

Kurset er en kompetansedag for ansatte i utelivsbransjen. Målet er å gjøre 
utelivet i Oslo trygt både for ansatte og gjester. Godt samarbeid og dialog 
mellom kommunen og utelivsbransjen er viktig for å få dette til.

Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på 
utesteder som har åpent etter klokken 01:00.

Kursets 3 deler:
• Alkoholloven
• Konflikthåndtering
• Hvordan rus påvirker kroppen

Stort fokus på at bransjen skal dele sine erfaringer med hverandre

Kurset koster 500kr og avsluttes med en kunnskapsprøve som må bestås. 
4500 deltakere har så langt vært på kurs.
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Prikketildelingssystemet
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Falskt førerkort – produsert i Thailand
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Åpenbart påvirket av rusmidler
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Åpenbart påvirket av rusmidler
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Balanse Koordinasjon Tale Bevissthetsnivå Annet

Sjangler/ 
støttesteg

Trege bevegelser Høylytt Tunge øyelokk Ikke kledd på 
seg

Søler Ukontrollerte 
bevegelser

Aggressiv Glassaktige øyne Kler av seg

Svaier Slepphendt Snøvler/uklar 
tale

Feste blikket Stinker 
alkohol

Faller Føre glass til 
munnen

Gjentar seg selv Sløvt blikk Kan kaste opp

Må støtte seg Usammen-
hengende

Uoppmerksom Annen 
unormal 
oppførsel

Må ha hjelp Uforståelig Døser av/sover

Dulter borti 
andre

Henger med hodet



Åpenbart påvirket av rusmidler

Man må vurdere kjennetegnene i sammenheng i den konkrete situasjonen

Eks: Sølte gjesten ut drinken sin fordi han var for full eller                                                        
fordi noen dyttet ham? Ser man ett kjennetegn, kan det ha mange årsaker, 
men ser man tre eller flere forskjellige kjennetegn er det svært sannsynlig 
at gjesten er åpenbart påvirket.
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What’s in it for me?

Dere selger et stemningsprodukt;  Gladstemning vs fyllestemning. Brytes 
grensen = dårlig produkt

Gladstemning gir: Tryggere arbeidsplass, bedre arbeidsforhold, færre 
lovbrudd, godt rykte, bedre omsetning og høy yrkesstolthet

Stort ansvar, fordi: 
• 70 – 80 % av voldsepisoder - alkoholpåvirket.
• 2/3 av kvinner voldtatt – alkoholpåvirket
• Fyll skaper utrygghetsfølelse
• Nesten alle skader på legevakten i helgene – alkoholpåvirket
• Undersøkelser viser at 70 % av den norske befolkningen mener det overskjenkes på 

utestedene
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Utfordringer

Norsk drikkekultur; fyll er forventet og akseptert

Nekt/avvisning skaper dårlig stemning

Arbeidsforholdene kan gi dårlige muligheter for vurdering av rusnivået; 
stort arbeidspress, høy musikk, dårlig belysning og fulle lokaler

Stamgjester forventer mer servering, uansett form

Lav kunnskap om regelverket

Alternative/illegale rusmidler

Vær bevisst på hvilke utfordringer ditt sted har/kan få og sørg for god 
opplæring og god internkontroll
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Tips og råd for god drift

Ikke gi adgang til åpenbart påvirkede personer og sørg for at ingen gjester 
blir åpenbart påvirket. Gjester som blir åpenbart påvirket av alkohol eller 
andre rusmidler, skal vises ut fra stedet.

Om gjesten er åpenbart påvirket vurderes ut fra adferden, ikke promillen.

Du bestemmer når en gjest har fått nok.

Sørg for at personer som ikke kan ta vare på seg selv får nødvendig hjelp.

Sjekk legitimasjon ved inngangen og i baren. Både vakter og ansatte er 
ansvarlige for at gjestene oppfyller alderskravet.

God internkontroll er viktig. Følg regelverket og rutinene der du jobber.

La både bartendere, servitører og dørvakter ta runder i lokalet for å sjekke 
beruselsesgraden, og vær raus med vannglassene.
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