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ENDRET SKJENKETID RAMMER INNVANDRERE

Både undersøkelser og praktisk erfaring viser at det er vanskelig å få den første jobben som
innvandrer til et nytt land. Det er et problem å få arbeid ut fra kvalifikasjoner og å få arbeid i
det hele tatt. Noen næringer har en lavere terskel enn andre. Dette dreier seg om deler av
helsesektoren og ikke minst hotell og restaurant.
Vi arbeider selv i utelivsbransjen og vi har kollegaer fra over 20 nasjoner bare i den bedriften
vi er i. I Norge arbeider mennesker fra over hundre nasjoner i utelivsbransjen. Dette er en
bransje som av legning er relativt internasjonal. Det er mange relativt unge ansatte som det er
lett å få kontakt med både på arbeid og på fritiden. Samtidig er det en bransje med stor
kontaktflate mot innfødte Nordmenn. Våre kollegaer av forskjellige opprinnelige
nasjonaliteter ser at dette er en viktig bransje for arbeidskraft av utenlandsk opprinnelse.
Erfaringen viser at ca halvparten blir værende i bransjen. Deltidsstillinger, vikariat og
timestillinger blir til hele faste stillinger. For andre er dette et springbrett til andre deler av
arbeidslivet. Mange av oss får ikke den første jobben innefor fag hvor vi har våre
kvalifikasjoner. Arbeidslivserfaring i Norge og forbedrete Norsk kunnskaper som oppnås ved
arbeid i utelivsbransjen benyttes ofte som innfallsort til arbeid i resten av arbeidsmarkedet.
Kontaktflaten mot gjester er også nyttige i denne sammenhengen.
Restaurantbransjen i hele Europa er i en stor krise som følge av at virkningen av ny røykelov
nå toppes av finanskrisen. Dette slår også inn i Norge. Mange arbeidsplasser forsvinner, færre
kan få hele stillinger og dette rammer særlig hardt innvandrere med kort arbeidserfaring og
ansiennitet.
Nå foreslår regjeringen å stenge skjenking en time tidligere. Dette vil f.jerne 20-30 % av
omsetningen på mange steder. Særlig gjelder dette restauranter i distriktet som får kuttet
julebord og bryllup en time tidligere og det gjelder de store seriøse danse og kultur klubbene i
byene. Disse siste er blant de startarbeidslassene som lønner innvandrere godt i den første
jobben i Norge.
Vi vet hvor mange arbeidsplasser som allerede er gått tapt i Trondheim og i Bergen. I Bergen
er bare en halv time fjernet av skjenketiden, og en frykter hva som skjer med arbeidsplassene
dersom en hel time fjernes.
Vi ber om at du som integreringsminister setter deg inn i den dramatiske virkningen dette
forslaget kan få for arbeidsplassene i næringen vår. Dette er svært trist, da alle forstår at det
ikke vil ha noen virkning på vold og fylL
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