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Viser til høring av Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 
2020-2024, med høringsfrist 10. februar. Vi svarer på denne høringen på vegne av 
studentene i Oslo, representert ved Velferdstinget i Oslo og Akershus og 
studentdemokratiene på de fire største utdanningsinstitusjonene i byen.  

I høringsbrevet står det at Oslo skal ha et trygt uteliv. Dette innebærer at det skal 
være trygt å oppholde seg i byen, både for de som kjøper og skjenkes alkoholen, og 
for de som jobber i bransjen. I trygt ligger det også å redusere skadelig 
alkoholforbruk, forhindre skjenking til mindreårige og overskjenking  

Vi vil gjerne begynne med å si at dette er punkter vi er helt enige i, og selv om vi er 
kritiske til noen av elementene i handlingsplanen, er vi også opptatt av tryggheten.  

For studenter anses det som tryggere å oppholde seg på campus, enn å dra ned og 
drikke i sentrum. På campusene ligger det en rekke frivillig driftede studentpuber 
som jobber hardt både for å lage samlingsplasser og sosiale arenaer, som er sårt 
trengt for studenter i Oslo, men som også setter sikkerheten til både frivillige og 
besøkende høyt. Når dere skriver at dere har som satsingsområde å legge til rette 
for de seriøse i serverings- og skjenkenæringen, håper vi at dere ser at 
studentpubene er seriøse, selv om de driftes på frivillig basis.  

Alt i alt vil vi rose dere for et godt forslag til handlingsplan. Likevel stiller vi oss 
svært kritiske til et av punktene.  

I avsnitt 1.2.1 står det: “Oslo kommune fortsetter å gjennomføre obligatoriske kurs i 
ansvarlig alkoholhåndtering for ansatte ved skjenkesteder som holder åpent etter kl. 
01.00. Dette er også forankret i gjeldende åpningstidsforskrift for Oslo kommune. 
Salutt-kurset skal bidra til å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om 
regelverket. Denne kompetansehevingen er nyttig for driften, og en stor fordel for 
samarbeidet mellom kommunen og bransjen i forbindelse med senere 
kontrollvirksomhet.“  



Dette er noe vi også tidligere har uttalt oss negative til. Det er snakk om et kurs som 
sist vi sjekket hadde relativt lange ventelister og hovedsakelig fant sted på dagtid. I 
tillegg koster kurset 500 kr per hode. Når de ansatte består av studenter som jobber 
frivillig blir dette kravet vanskelig å oppfylle, noe som går direkte ut over den frivillige 
aktiviteten og det sosiale samværet på studentpubene.  
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Så tenker en kanskje at da kan de vel stenge kl. 01, og så drar studentene tidligere 
hjem. Dette er dessverre ikke tilfellet. Resultatet blir derimot at studentene dropper 
studentpubene, og heller drar direkte ned til sentrum, der utestedene er åpne lenger. 
Dette mener vi er synd, både med tanke på studentlivet på campus og med tanke på 
studentenes sikkerhet.  

Fordelen ved å drifte frivillig, er at det ikke er en begrensning på hvor mange som 
kan settes til å jobbe på en kveld. Dersom det er en travel kveld, kan studentpubene 
derfor velge å sette syv mennesker på jobb der et vanlig utested kun hadde hatt to. 
Det er ikke de samme som jobber hver kveld, og det å sende alle frivillige på kurs er 
både et logistisk og økonomisk mareritt. Vi er redd resultatet blir at en velger å kutte 
bemanning fra syv stykker ned til for eksempel de to et vanlig utested ville hatt fra kl 
01 til stenging. Vi håper dere er enige med oss i at det er bedre med syv edru 
personer på jobb, hvorav to har kurs, enn at det kun er de to med kurs som står 
igjen de mest kritiske timene på kvelden.  

På bakgrunn av dette håper vi dere er villige til å se på unntak for seriøse, frivillig 
driftede barer. Vi foreslår at det kreves at et minimumsantall av de arbeidende 
må ha kurs, men at man fortsatt kan ha flere uten kurs på jobb også på slutten av 
kvelden.  

Vi håper dere vil gå inn for å legge inn et liknende unntak som det de har i 
Bergen:  

2.2.5 Utvidet skjenketid kan utøves på studentsteder der minst to personer, 
som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller 
sikkerhetspersonale etter kl. 24.00, har gjennomgått kursopplegget for 
ansvarlig alkoholhåndtering, og søknad er sendt til Kontor for skjenkesaker."  

Vi er som dere ser svært negative til obligatoriske kurs på den måte Salutt-kursene 



fungerer i dag. Derimot trekker dere frem en løsning vi er svært positive til og vil 
løfte som et alternativ, dersom dere, med et unntak er redde for å svekke 
sikkerheten på studentbarene.  

Det foreslås: “I tillegg til ordinære skjenkekontroller, skal det gjennomføres egne 
veiledningskontroller som baseres på metodikk utviklet i det tidligere 
Salutt-prosjektet. Denne metodikken vektlegger i større grad veiledning, dialog og 
samarbeid med bransjen. Målet er at kommunen og utelivsaktørene samarbeider og 
kommer frem til tiltak som kan øke overholdelsen av regelverket. 
Veiledningskontrollene er godt egnet på steder som har utfordringer som må jobbes 
med over noe tid, på større arrangementer og ved nyåpning av steder. Det skal 
også tilbys særskilte veiledninger som aktivt benytter Salutt-metodikk i forkant av 
blant annet store arrangementer, festivaler, julebordsesongen og studieoppstart. 
Veiledningene omhandler blant annet regler for skjenking av alkohol og 
forebyggende tiltak mot overskjenking.”  
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Fordi studentbarene er i en særstilling med en veldig spesiell målgruppe, ser vi på dialog og 
samarbeid med disse, som svært positivt. Det vil da også være mulig å tilrettelegge 
veiledningen i mye større grad enn det som gjøres i dag.  

Oslo har en lang vei å gå før byen kan defineres som en studentby, fremfor å kun være en by 
med mange studenter. Vi håper dere ser at det å innskrenke møteplassene som allerede 
eksisterer vil gjøre vondt verre, og vi håper dere er åpne for å se at et unntak ikke går på 
bekostning av sikkerheten, snarere tvert imot.  
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