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Helsedirektoratets høringssvar - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - Vold og 
trussel om vold på arbeidsplassen 

 
 
Helsedirektoratet er ansvarlig myndighet for forvaltning av alkoholloven, og har i flere år 
samarbeidet med politimyndighetene og utelivsbransjen om forebygging av rusrelatert vold 
gjennom Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), en satsning der et av målene er forebygging av 
overskjenking og rusrelatert vold i utelivet.  
 
Helsedirektoratet er positive til forslaget til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og ser at en 
konkretisering av innholdet understøtter vårt arbeid med forvaltning av alkoholloven og 
ansvarlig alkoholhåndtering. 
 
Sammenhengen mellom alkohol og vold i utelivet, bekreftes av en undersøkelse om vold i Oslo 
gjennomført av Oslo Universitetssykehus på oppdrag for Helsedirektoratet (Melhuus m.fl. 
2013). Undersøkelsen viser at 21 prosent av registrerte tilfeller av voldsskader ved 
Skadelegevakten i 2012 var forårsaket i tilknytning til skjenkesteder i Oslo sentrum, og at i 56 
prosent av tilfellene var den skadede registrert som ruspåvirket på skadetidspunktet (Melhuus 
m.fl. 2013). 
 
En rapport om arbeidsforhold i utelivsbransjen gjennomført av FAFO på oppdrag fra 
Arbeidstilsynet fremhever videre beruselse som en arbeidsmiljørisiko i utelivet, og 
understreker risikoen forbundet med håndtering av gjester, rus og håndhevelse av 
alkoholloven (Trygstad et. al 2014).  Den samme undersøkelsen viste at 26 prosent av ansatte i 
bransjen hadde opplevd å bli utsatt for en eller flere tilfeller av vold, trusler og/eller uønsket 
seksuell oppmerksomhet én det siste året. Det var først og fremst kunder som utsatte de 
ansatte for disse forholdene, samtidig hadde en betydelig andel blitt utsatt for uønsket 
seksuell oppmerksomhet fra kollegaer eller trusler fra leder (ibid). 
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En god forvaltning av alkoholloven og et lavere nivå av skjenking og beruselse blant gjester vil 
kunne bidra til tryggere arbeidsplasser for ansatte i skjenkenæringen, så vel som for politiet, 
førere av kollektivtransport, taxisjåfører, ansatte i kiosker og på butikker, og andre 
arbeidsgrupper som kommer i kontakt med og må håndtere berusede folk på offentlige 
steder. 
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