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 Utelivsbransjen beskrevet m/utgangspunkt i tall i offentlig 
statistikk

Når det ses på utviklingen i bransjen fra 2001 og framover, finner man:
 Svak nedgang i andel kvinner
 Ingen vesentlige endringer i aldersfordeling
 Økt andel arbeidere med innvandringsbakgrunn
 Utelivsbransjen har flere ferske arbeidere enn arbeidsmarkedet sett 

under ett
 Bransje med langt flere som har kort ansiennitet hos arbeidskjøper
 Bransjen har høye turnoverrater blant arbeiderne
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 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 Arbeidstidsordninger
 79 prosent av de ansatte jobber om kvelden / natten eller i 

tilknytning til helger og på helligdager.
 Av dem som oppgir at de er omfattet av tariffavtale, er det totalt 40 

prosent som sier at de ikke får tillegg for arbeid om kvelden, natten, 
på søn- og helligdager til tross for at de skulle hatt dette i henhold til 
tariffavtalen.

 Av dem som arbeider overtid, oppgir 45 prosent at de ikke får tillegg 
for dette.
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 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 Psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold:
 Tre av fire er helt eller ganske enige i at de har et godt sosialt arbeidsmiljø.
 Innflytelsen over egne arbeidsoppgaver oppleves som høy.
 Kun 10 prosent er helt enige i at utviklingsmulighetene i arbeidet er gode, 

mens 13 prosent er helt uenige.
 Utelivsnæringen er preget av at mange må arbeide i et høyt tempo med 

begrensede muligheter til å ta pauser ved behov.
 41 prosent opplever at arbeidet er lagt opp på en slik måte at de ikke kan ha 

en dårlig dag på jobben uten at det skaper problemer for dem selv eller 
andre.

 I 2013 besøkte RVO’ene Enrique Mora og Eva Jenssen 120 
virksomheter i Trondheim, hovedsakelig restauranter. 

 Størstedelen hadde færre enn 10 ansatte.
 Restaurantene ble drevet uten ansatte møter og ingen medvirkning fra 

ansatte.
 I 2014 har RVO’ene pr. 03.06.14 besøkt 61 virksomheter, og det er ingen 

bedring fra 2013.
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 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 Opplæring i henhold til alkoholloven. 
 Nær en av fire av dem som jobber med alkoholservering, har ikke 

fått den opplæringen de skal ha i henhold til alkoholloven.
 Knapt halvparten oppgir at de kjenner godt til regelverket om 

”internkontroll etter” alkoholloven. 38 prosent svarer at de har hørt 
om det, mens 13 prosent oppgir at de aldri har hørt om dette.

 Enrique Mora: I Kristiansand er man beinharde på å trekke tilbake 
skjenkebevilling hvis loven brytes ved at det avdekkes at det 
benyttes arbeidere uten lovlig oppholdstillatelse.
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 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 Ansattes erfaringer med useriøsitet. 
 19 % har selv opplevd eller har kollegaer som har opplevd å få oppsigelse på dagen.
 17 % har selv opplevd eller har kollegaer som har opplevd at det jukses med 

omsetningen, og at det lønnes svart.
 Det er kun en liten andel som oppgir at de har opplevd klare ulovligheter selv.

 Enrique Mora: Såkalte seriøse bedrifter holder fagforeninger ute av bedriftene, 
betaler mer enn tariffert lønn, og flat lønn.

 Enrique Mora: Det finnes et nettverk som driver restauranter i Vinstra, Lom, 
Ålesund, Namsos, Steinkjer mm. 

 Adressen for «daglig leder» som står bak dette er i Heimdalsområdet i Trondheim.
 Han pendler daglig til alle disse stedene – er det mulig? Daglig leder er kun på 

papiret.
 Virksomhetene er registrert i Brønnøysundregisteret.
 Arbeidstakerregisteret kan vise 3 ansatte, men RVOene møter ofte 6-7 som jobber i 

virksomheten, flere som ikke kan norsk.
 Ingen ting er på plass mhp. HMS, ingen ROS kartlegging, kokker har ikke 

norskkunnskaper på så å si alle steder man har besøkt. 
 Bilvaskehall i tilknytning enkelte steder
 Det betales ikke skatt / moms? Skatteetaten har problemer med å få innsyn?
 RVO kan tipse skattemyndigheter og Arbeidstilsynet.
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 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 Ansattes erfaringer med useriøsitet. 

TRONDHEIMSMANIFESTET 2011 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2011
 56 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i 

Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.
 Krav nr. 53 fra fagbevegelsen:
 Tema: Krav til næringsdrivere
 Vil ditt parti gå inn for at drivere i bransjen skal ha fagutdanning i næringa, og at de 

som skjenker alkohol skal sertifiseres gjennom videreføring av kurset Ansvarlig 
vertskap som politiet holder i regi av helsedepartementet samt at under 
skjenkekontroll skal det kreves at minst en ansatt med slik sertifisering er til stede?

 Flertall (43 av 67) for kravet etter valgresultatet 2011 med følgende sammensetning 
av bystyret (AP 27, SV 4, Rødt 2, MDG 2, SP 1, KrF 2, PP 1, V 4).

 AP svarte: Arbeiderpartiet ønsker å videreføre kurset Ansvarlig vertskap. For øvrig er 
det en forutsetning at alle ansvarlige for skjenkebevilling innfrir formelle krav. Videre 
stilles det krav om at alle ansatte i bransjen får skikkelig opplæring/innføring i lover og 
regler.

 Politisk støtte for kravet: JA
 Vertskapsbevis: Dette er vedtatt i formannskapet, men innholdet er enda uavklart. 

Det er på gang et samarbeid mellom bransjen, kommunen og politiet, og det er 
ønskelig å få med skatteetaten med flere for å skape og sikre ordna arbeidsforhold.

 RVOene Enrique Mora og Eva Jenssen er enda ikke invitert inn i dette 
samarbeidet. Han bør inviteres med.
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 Samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
 Hva preger forholdet mellom partene sett fra tillitsvalgtes ståsted? 
 Partsforholdet lokalt framstår som variabelt. 
 Antall saker og type saker har en sammenheng med det generelle 

partsforholdet.
 Tillitsvalgte har også utfordringer med å få overtidsbetaling, med manglende 

vernearbeid og problemer i det psykososiale arbeidsmiljøet.
 En spørreundersøkelse blant norske arbeidere viser at innen hotell og 

restaurant vurderer ledere forholdet mellom ansatte og tillitsvalgte og ledere 
som langt bedre enn det arbeidere uten lederfunksjon gjør.

 «Gråsonen må presses over til den seriøse siden» (Enrique Mora 
03.06.14)

 NHO, Virke, Fellesforbundet må fremme mer samarbeid i 
restaurantbransjen. 

 På en helt annen måte enn i dag må det legges trykk på å fremme den 
norske arbeidslivsmodellen, hvor organisering av ansatte i fagforeninger 
ikke må bli uglesett.

 En del av løsningen er at bransjen, med drahjelp av myndighetene, må ta 
ansvar med å fremme organisering.
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 Samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
 Hva preger forholdet mellom partene sett fra tillitsvalgtes ståsted? 
• Gjengangersaker som tillitsvalgte på avdelingsnivå får på sitt bord, er brudd på 

arbeidstidsbestemmelsene, en økende andel midlertidig ansatte (løsarbeidere) og 
høyt arbeidspress.

• Det er særlig tillitsvalgte på avdelingsnivå i de store byene som har kjennskap til 
useriøse virksomheter. Flere viser til en overrepresentasjon blant arbeidskjøpere som 
ikke er etnisk norske.

• De ansatte som utnyttes grovt, har manglende kunnskap om sine rettigheter og 
dårlige norskkunnskaper. Noen mangler oppholds- eller arbeidstillatelse.

• Utviklingen særlig i Oslo siden 1990-tallet vekker bekymring blant tillitsvalgte. 
Overetablering, svart omsetning, svart arbeid og smugling er kjente fenomener.

 Enrique Mora: Deltakelse på konferanse basert på Fafo rapport i Oslo i januar 
2014, angående useriøsitet i restaurantbransjen i Oslo. 

 RVO’ene rådes til å ha med politi under besøk i enkelte virksomheter.
 Det råder en mafia tilstand.
 Seriøse drivere presses ut av bransjen.

 Enrique Mora: Det er viktig å forebygge at tilsvarende tilstander som finnes i 
Oslo, spres til Trondheim.

 Drivere har ikke peiling på arbeidsmiljøloven (AML) og arbeidsforhold.
 Det burde vært et krav til drivere av restaurantvirksomheter – kurs i det å være leder.
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 Samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
 Vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. 
 35 % av de ansatte i bedrifter med ti eller færre ansatte svarer at det enten ikke er 

eller at de ikke er sikre på om det er verneombud på sin arbeidsplass
 Halvparten av dem med verneombud oppgir at det enten ikke er gjennomført 

vernerunde siste tolv måneder, eller at de ikke er sikre på om det er gjennomført 
vernerunder.

 37 % av de ansatte oppgir at deres virksomhet er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. 
20 % svarer benektende på spørsmålet. Det mest slående er imidlertid at hele 43 % 
svarer ”ikke sikker”.

 I 2013 besøkte RVO’ene Enrique Mora og Eva Jenssen 120 
virksomheter i Trondheim, hovedsakelig restauranter. 

 Størstedelen hadde færre enn 10 ansatte.
 Både norske og utenlandske drivere har i like liten grad HMS-systemer og HMS-

arbeid på plass.
 Om lag 80 % av restaurantene hadde ikke verneombud og det var ingen ting på plass 

mhp. HMS.
 Det er en underrapportering av arbeidsuhell i restaurantvirksomhetene.
 I 2014 har RVO’ene pr. 03.06.14 besøkt 61 virksomheter, og det er ingen bedring fra 

2013.
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