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Utelivsbransjens uttalelse til høring om forslag til endring i alkohol
lovgivningene.

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 29.09.2009, der det inviteres
til høringsinnspill på forslaget til endringer i alkohollovgivningen.

"Utelivsbransjen" er en ny nettverksorganisasjon som tar opp deltakere som er
som lever av å gi befolkningen et kulturelt opplevelsestilbud i det offentlige
rom. Vi er en voksende organisasjon av mange ulike aktører som har de
samme interessene og målene om å gi et godt, konkurransedyktig og allsidig
kultur- og opplevelsestilbud til innbyggere og tilreisende turister. Vi er
interessert i dialog med Helsedepartementet frem til endelig forslag fremmes
for Stortinget.

Høringsnotatet inneholder forslaget om at alkohollovens maksimaltider for skjenking
innskrenkes med en time. Dette forslaget stiller vi oss  ikke  bak, og vi vil i denne
høringsuttalelsen argumentere for vårt syn med håp om at dette blir vektlagt når
endelig forslag skal legges frem for Stortinget våren 2010. Vårt syn er derimot at
denne åpningstiden på vilkår burde vært satt til klokken 04.00.

Vi tror det finnes andre og bedre måter å begrense vold i det offentlige rom nattestid
og tror gevinsten ved å innskrenke maksimaltidene med en time er minimale, mens
tapene ved et slikt vedtak vil være store for vår meget sammensatte
opplevelsesbransje. Det vises til i denne sammenheng at 30 % av Norske hotell og
serveringsbedrifter går med underskudd i 2008, og at mange av disse ventelig
leverer sitt andre år med underskudd på rad i 2009. Dette betyr at en time kortere
serveringstid i et brylupp på et fjordhotell eller på en kulturscene på en privat klubb i
en by kan bety at en lokal eller kulturell samfunnsinstitusjon kan se seg nødt til å
stenge eller redusere driften enda mer.

SKJEV HØRING OG DARLIG DOKUMENTASJON OM VIRKNING.

Vi vil påpeke at en overvekt av dem som blir hørt i denne høringen er offentlige
instanser og interesseorganisasjoner med totalavhold som formål. Kulturscener,
festivaler, reiselivslag og lignende er i liten grad hørt, selv om noe fanges opp av
bransjeorganisasjoner. I og med at ministrene Storberget og Hansen konkluderte
saken over to sider i landets største avis flere måneder før høringen ble lagt ut, er det
svært mange som omtaler denne som "når man roper i skogen så får man svar".



Vi setter vår lit til at en ny minister vil se til at virkningen for næringen, distriktene,
hotell og restaurantansatte og kulturarbeidere og festivaler blir tilstrekkelig belyst. For
deler av kulturen som klubb DJs og viktige genre som blues, jazz, electronica og
deler av den øvrige rytmiske musikken er det slik at et statlig vedtak om ikke å kunne
ha et natteliv kan medføre at vi mister den posisjonen som Norge har internasjonalt
på en rekke av disse feltene. For mange av disse uttrykkene kan ikke
helhetsopplevelsen flyttes mot en annen tid av døgnet gjennom politiske vedtak. Her
snakker vi om at Norske utøvere må tilbys konkurransedyktige vilkår i
hjemmemarkedet for å bli internasjonale stjerner.

Videre vil vi påpeke at den forskning internasjonalt det vises til i høringen overhodet
ikke er relevant for å drøfte en times stengetid. De resultater en har der er basert på
dramatiske endringer i liberaliserende eller innskrenkende virkning. Vår uærbødige
påstand er at en time kortere åpningstid kun har en ketchup effekt med at mange folk
kommer ut i taxi og pøIsekøer samtidig, og at det blir mer knuffing og mer bråk enn
om hjemreisen spres noe mer etter individuelle behov.

TILTAK MOT VOLD OG OVERDREVENT BRUK

Vi er positiv til de andre endringene Departementet varsler. Vi støtter forslaget om å
vurdere mulighetene for raskere og strengere reaksjon når brudd på salgs- og
skjenkebevillinger avdekkes ved kontroll. Vi vil gjerne medvirke til å få på bordet
konkrete forslag til tiltak rundt dette.

Vi er også svært positive til ansvarlig vertskapsprogrammer og strengere krav til
vakthold og bemanning dersom en ønsker å holde åpent sent. Vi ser heller ikke bort
fra at det kan være fornuftig at steder som tilbyr levende kultur,DJs og dans, samt
festivaler bør kunne holde åpent helt til 04.00, mens andre steder kan stenge noe
tidligere, for å oppnå en diversifisering av åpningstiden Det kan være flere fornuftige
måter å finne en god løsning på denne problematikken uten en så skjerpet endring
som i dag vurderes, og vi vil gjerne medvirke til å ufforme en slik løsning vi kan enes
om.

EN STOR KULTURFORMIDLER

Serveringsstedene i Norge er mer enn steder som selger mat og skjenker alkohol. Vi
er Norges desidert største kulturformidler, gjennom mat, kunst, musikk og
opplevelser. Vi er en viktig hjørnestein i så vel kulturnæringen som turistnæringen, og
vi håper å bli tatt på alvor også når disse bransjenes fremtid diskuteres.

I mange sammenhenger blir bransjen fremstilt som et samfunnsproblem som kun
avler vold i gatene nattestid i helgene. Dette bildet som settes frem er både ensidig
og perspektivIøs, uten at vi skal fokusere mer på urimeligheten ved dette i dette
notatet.

"Vårt definerte mål er en ansvarlig alkohol- og serveringspolitikk i Norge. Vi har
stor kompetanse når det kommer til alkoholens påvirkning på mennesker. Vi er
en ressurs som ønsker å brukes i arbeidet mot samfunnsproblemene som
oppstår som følge av alkoholmisbruk. Vi er og vil fortsette å være en viktig
bidragsyter i samfunnet for å begrense vold i det offentlige rom."



På våre steder er det kontrollert alkoholservering og det tilbys kulturelle produkter fra
scener, kjøkken og bemanning. Vi er på mange måter et motstykke til
hjemmearenaen der

Samfunnsproblemer som følge av alkohol

Vi er alle enig om at alkohol og rusmisbruk medfører store og alvorlige konsekvenser
for samfunnet. Vi tror det har liten effekt å innskrenke maksimaltiden for skjenking
med èn time.

Som samfunn har vi en felles utfordring for å begrense alkoholens skadevirkninger:

•

Barn rammes av alkoholiserte foreldre

• Mennesker blir utsatt for psykisk og fysisk vold som følge av at mennesker de
er i relasjon med ikke har kontroll over sitt alkoholforbruk

• Mennesker kan utøve vold enten det er i offentlige rom, i hjemmet eller andre
steder som en følge av alkohol

• Mennesker kan påføre seg selv alvorlige sykdommer som følge av for stort
alkoholkonsum.

• Trafikkulykker finner sted som følge av kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Disse samfunnsproblemene kan med rette relateres til alkohol og det er et viktig å
forebygge disse skadevirkningene.

Vi mener det kunne blitt gjort langt mer for å begrense skadevirkningene alkoholen
har på samfunnet. Vi mener i denne sammenhengen om at det er viktig å påpeke at
det er liten eller ingen grad av sammenheng mellom &.1 times tidligere
serveringsstopp og de fleste av disse samfunnsproblemene.

Vi vil særlig påpeke at en del av  skadevirkningene kan komme til å øke dersom
en stenger unaturlig tidlig.  Vi har mange som har praktisk erfaring med utelivet før
det ble vanlig med et kultur og dansetilbud sent i mange kommuner. Det var da en
utpreget situasjon med:

• Mye gauking av brennevin av tvilsom karakter (alle visste hvor en kunne
kjøpe)

• Store nachspiel med mye forhåndsinnkjøpt alkohol av ymse kvalitet.
• Svarte "nattsteder" i alle de store byene med stor omsetning av illegal alkohol

og andre rusmidler.

Dette er fenomener som nesten er borte i Norge i dag, men som en fremdeles hører
om i enkeltområder som har gått til kraftige innskrenkinger i skjenketiden. Vi vil bare
påpeke at unaturlig tidlig stengetider bygger det økonomiske grunnlaget for en sterk
kriminell verdikjede fra pirattaxi, svarte klubber og smugling. Tidligere perioder der en
har latt slike ting bygge seg opp i stedet for kontrollerbare og legale tiltak, har medført
en pengemakt til kriminelle som det har vært svært vanskelig å bekjempe.



I forhold til voldstilfeller og seksuelle overgrep må det også understrekes at nachspiel
og svarte klubber er en storarena for slike ting. Store kulturscener og festivaler har
drevet i årevis med flere hundre tusen gjester uten et voldstilfelle eller et seksuelt
overgrep.

Utelivsbransjen har en forebyggende funksjon som glemmes

Det glemmes ofte at utelivsbransjen på lik linje med natteravnene og politiet er en
viktig aktør for å begrense omfanget av vold.

Det er ikke mulig å dokumentere hvor mange voldsepisoder som forebygges som en
følge av at utestedene er pliktig til å bidra med vaktpersonell og som en følge av at
det er i utelivsbransjens egen interesse å hindre at vold forekommer på og rundt
utestedene.

Alle med innblikk i de strenge kravene som stilles til utelivsbransjen rundt vakthold og
skjenkerutiner vet godt at utestedene bidrar til å avverge en rekke voldsepisoder hver
dag og særlig i helgene.

Utestedene er sammen med politi og frivillige grupperinger den bransjen som gjør
mest for å bevokte folks trygghet i det offentlige rom. Utelivsbransjen ønsker en
bedre samordning av arbeidet med både politi og kommuner for å begrense
voldsutviklingen i samfunnet generelt og i det offentlige rom spesielt.

I mange av byene skjer volden nettopp i områder med lav representasjon fra
Utelivsbransjen. Forsamlingsområder og gang passasjer et stykke fra
serveringssteder og med innslag av illegale aktiviteter som narkotikaomsetting og
prostitusjon utmerker seg ofte på denne statistikken.

Andre viktige samfunnsforhold som påvirkes av vedtaket

Serverings-, kultur og turistbransjen lever og er avhengig av hverandre. Å tenke disse
bransjene sektorvist blir feil, da de alle påvirker hverandre.

"Utebransjen" representerer kultur, servering av mat og alkohol, samt et godt
turisttilbud.

Det er i forbindelse med høringen verdt å minne om at:

• Utebransjen representerer den største rekrutteringsarena for musikere,
kunstnere og sentrale deler av kulturnæringen.

Derfor er det ikke uten grunn at en bred allianse bestående av musikere, festivaler og
konsertarrangører er meget bekymret for at forslaget om å innføre maksimal
skjenketid klokken 0200 skal bli vedtatt.



Dette vil medføre at scener legges ned, noe som vil få dramatiske konsekvenser for
både artister og festivaler. For mange av scenene er økonomien helt på vippen i dag.
Dersom rammebetingelsene forverres ytterligere er det de smale artistene og
rekrutteringen som blir fortrengt til fordel for færre scener som blir tvunget til å satse
på de få etablerte publikumsmagnetene.

At Pogo Pops fra Bergen dedikerte sin første Spellmannspris til kulturinstitusjonen
Garage i Bergen illustrerer hvor mye rockeklubben hadde å si for deres
gjennombrudd på 90-tallet. Garage melder nå at bare en halvtimes mindre skjenketid
i Bergen har hatt dramatisk økonomisk konsekvens. På samme måte som The
Cavern i Liverpool ble stedet The Beatles slo igjennom på, representerer utestedene
og scenene rekrutteringsarenaen til artistene og dermed også grobunnen i
musikkbransjen.

Pogo Pops og The Beatles blir her bare symboler på hvilken plass vi mener vi har i
rekrutteringen av artister. Hver dag spiller et hundretalls av artister i Norge på en
scene på et serveringssted i håp om at deres gjennombrudd som artist skal komme.
Næringspolitisk for musikkindustrien er uteplassene (som også er de reelle
kulturscenene i landet) en forutsetning for at det skal oppdages nye artister som det
kan bygge seg en industri.

For artister er disse betalte scenejobbene det som gjør at hobbyen kan utvikles til hel
eller halvprofesjonalitet, ofte kombinert med noen mindre oppdrag på offentlige
kulturinstitusjoner.

Turistnæringen

• Utelivsbransjens ve og vel er en viktig forutsetning for turistnæringen skal ha
gode levekår i Norge.

Akkurat som nordmenn drar til utlandet for å spise og hygge seg er vi avhengig av et
godt kulturtilbud til turister som besøker Norge. Vi mener en viktig turistgruppe også
er personer under 50 år.

Vi er bekymret for norsk serverings- og kulturlivs omdømme i utlandet ved å innføre
vedtaket om maksimal skjenketid.

Sammenlignet med andre turistmål legger Norge seg på en helt egen linje. Vi mener
dette vil bidra til et redusert omdømme for Norge som turistnasjon.

Særlig viktig blir dette i forhold til megatrenden i turisme som beveger seg fra
gruppeturisme til individuelt reisende. Svært mange individuelt reisende og kurs og
konferansedeltakere vil  betakke se fra å le  e  o holdet o en ene sine  i "en
i Euro as eneste land uten et natteliv.



ARBEIDSPLASSER — FLERKULTURELLE OG STUDENTER

• Utebransjen representerer en viktig arbeidsplass for mange i en hardt prøvet
finanskrisetid og et vanskelig arbeidsmarked.

Det er et av landets viktigste arbeidsmarkeder for folk uten akademisk grad. I tillegg
er det en meget viktig både første arbeidsplass og for noen varig arbeidsplass for
innvandrere til Norge. Bransjen er en viktig introduksjonsarena til Norsk arbeidsliv.

For studenter er utelivsbransjen en av de aller viktigste bijobbene. Det viul selvsagt
også svekke Norges attraksjon som studienasjon om en ikke har et utelivstilbud på
linje med resten av Europa lengre.

Med vårt kjennskap til bransjen vil vi anslå at mellom 5.000 og 10.000 arbeidsplasser
vil bli rammet av innskrenking av skjenkingen i en time. Dette fordi den marginale
økonomien allerede har tvunget frem planer om dyptgripende rasjonaliseringer. Det å
kutte en time midt i finanskrisen vil åpenbart kunne fremskynde slike tunge
prosesser. Dersom endringen medfører en serie med konkurser vil mange flere bli
rammet. Vi understreker at dette både er deltids og heltidsarbeidsplasser. Det er helt
sikkert at vi vil se en bransje med færre ansatte, og eiere som må arbeide enda flere
timer enn i dag. Stillinger knyttet til kvalitet, kultur, mat og vakthold vil bli sterkt utsatt
dersom bransjens økonomi forverres ytterligere.

Det er ikke bare i Norge at alkohol fører til problemer

Det er ikke bare i Norge alkohol kan føre til problemer, men det er bare i Norge den
viktigste løsningen som blir skissert på problemene er å regulere skjenketiden med
en times nasjonal innskrenking.

Bergen prøvde seg med skjenking til 0200 i 1995. Etter en kaotisk julebordssesong,
ble eksperimentet droppet allerede høsten 1996. Disse to årene var antall
anmeldelser ved utestedene 215 og 216.

Med skjenking til 0300 i 2004 og 2006 var antall anmeldelser henholdsvis 143 og
154.

Dette viser i all enkelhet at skjenketiden ikke førte til flere volds episoder i Bergen.
Det viser etter vår mening i første rekke at det ikke er noen klar sammenheng.

Vi tror politiet, den enkelte kommunes politikk på området, grad av frivillige aktører
som bidrar til trygghet gatelangs, samt grad av samhandling mellom
serveringssteder, myndigheter og politi er viktigere faktorer når vold skal bekjempes
enn en time fra eller til med skjenking.

Signalene fra politiet er forksjellige fra by til by, naturlig nok.



Vi mener at en er på feil spor når de peker på dette som en løsning på
voldsproblemet knyttet til bruk av alkohol.

KOMMUNALT SELVSTYRE

I utgangspunktet mener vi kommunene er godt nok skikket til å vurdere hvor lenge
serveringen skal finne sted i den enkelte kommunen. Vi tror det er forskjell på hva
som er gunstig å gjøre fra kommune til kommune, basert på lokale erfaringer.

Da er det lokalbefolkningen gjennom valg og lokal kunnskap som setter dagsorden.
For noen vintersportskommuner kan det være aktuelt med ett sett tider i denne
sesongen og andre tider resten av året. For kommuner med festivaler kan det være
aktuelt å tillate lengre åpningstider under festivalene. Dette har vært en helt naturlig
del av de siste gjenværende fullmakter som ligger i lokaldemokratiet. Fjernes disse
fjernes nok en av de få reelle forhold som legitimerer at vi i det hele tatt har
lokaldemokrati i Norge.

Vi har forsøkt å føl e den offentli e debatten blant annet å TV om forsla et.
Det virker som om hele forsla et stammer fra at "ustisministeren o olitiet
ikke har kontroll å noen mindre delområder i Oslo. I resten av landet o Oslo
skal altså seriøse nærin sutøvere rammes av et fortvilt o un tti forsla fra
en handlin slammet "ustisminister. De områdene som er værstin sområder o
omtales t e nedre Karl Johan er re et av få sk'enkesteder. Fremherskende
her er rostitus'on narkotikabruk narkotikasal "en ansamlin er o
'unkfood sal o dø nå ne butikker.

Det at justisministeren og politidirektoratet ikke makter å ordne opp i denne type
kriminell afferd i områder der alle som skal til og fra offentlig transport med mer
ferdes kan ikke lastes en hel næring med å påføre denne en litt tøvete restriksjon i
den store sammenhengen. Vi gir vår helhjertete støtte til at politi, sosialvesen og
justisvesenet ordner opp i de kriminelle områdene i Oslo, og vi vil påpeke at disse
miljøene skyr nærområdet til utesteder med godkjente ordensvakter.

FESTIVALER

Gjennom stalinistiske statlige forordninger som den som foreslås her dreper en mye
lokalt initiativ. Land og strand rundt holdes det en rekke små og store kulturelle
festivaler. Her møtes en til løsslupne dager og kulturelle treff. Det kan treffende sies
at for mange av disse gjelder mottoet "du skal ikke søya burt sumarnatten". I mørkere
perioder har andre områdes blues og jazzfestivaler til ut i natten. Det er en gammel
norrøn tradisjon å komme sammen i lange fellesskap rundt kultur, mat og drikke noen
ganger i året. Staten har nå strammet dette inn til klokken 03.00 i det felles rom, mot
at for eksempel nattjazzen i Bergen varte til klokken 06.00 i byens regnfrie periode
tidligere.

Aftenposten har dokumentert at festivalsektoren mister 30 % av sponsormidlene sine
i finanskrisen, og de spår en festivaldød. Dersom en mister festivaltid om natten vil
publikum lett kunne ta til Sverige, Danmark eller andre nærliggende land der en har
anledning til å bedrive festivaler under skjenketider slik det er vanlig i den vestlige
verden i vårt århundre.



Vi håper at både kulturministeren og næringsministeren vil ta del og belyse disse
sidene ved den videre drøfting, og at en ny helseminister som ikke har forhånds
konkludert i VG vil bidra til at saken opplyses tilstrekkelig før endelige vedtak fattes.

Vi håper at en kan bekjempe overdrevent alkoholbruk og vold med andre virkemidler
enn bare ved å søke å redusere vår evne som bransje til å være kulturformidlere og
kvalitetsaktører.

For interimsstyret i Utelivsbransjen

e
Tom Greni


