
Regler for skjenking av alkohol på 

Universitetet i Oslo

-fra et lite praktisk problem til regelverk



Mål

• Følge loven

• Skape en trygg og inkluderende 

studiehverdag

• Gi rom for mangfold og en levende campus
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Hva må vi forholde oss til?

Universitets og 

høyskoleloven

§4-3 (2) Ansvar for at læringsmiljø, 

herunder det fysiske og psykiske 

arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en 

samlet vurdering av studentenes helse, 

sikkerhet og velferd

Arbeidsmiljøloven

§4-1 (1) Arbeidsmiljøet skal være fullt 

forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 

vurdering som kan påvirke 

arbeidstakernes fysiske og psykiske 

helse og velferd.

Ansvar for helse, miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen
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UiOs juridiske ansvar

Må ta aktive grep for å oppfylle krav om trygt 

arbeids- og studiemiljø

Ansvar for å informere våre brukere

Må gripe inn dersom vi vet at det foregår 

lovbrudd
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Alkohol er en del av kulturen ved UiO

For studenter…



«Store bedrifter ville ikke sendt ut en slik e-post»  

– Rusforsker og professor i sosiologi 

Willy Pedersen

… og ansatte





«Dreier seg vel så mye om holdninger og signaleffektene» 

- Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
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«Det drikkes lite i den organiserte arbeidstiden. Samtidig har vi 

en rekke gråsoner hvor det i økende grad brukes alkohol, for 

eksempel ved representasjon, seminarer, 

teambyggingsarrangementer, sesongavslutninger og jubileer.» 

Professor i psykologi og rusforsker Fanny Duckert – Tidsskrift for norsk psykologforening 8-2011



Vi lærer rusvaner av hverandre
- Professor i sosiologi og rusforsker Willy Pedersen (2006, Bittersøt: ungdom, sosialisering, rusmidler)

Gjengitt på forebygging.no

Ungdom starter (så godt som) alltid eksperimentering med rusbruk sammen med 

jevnaldrende venner.

Vi lærer våre rusvaner av andre, vi bruker rusmidler sammen med andre og vi ”feirer” 

felleskap med andre gjennom bruk av rusmidler.

Ikke klare grenser for bruk og misbruk av alkohol.

Kulturell og sosial betydning (familie og venner), har en avgjørende betydning for 

ungdommens utvikling av rusvaner og rusproblemer

http://www.forebygging.no/spm-og-svar/1-BarnUngdom/UNGDOM-13---18-AR/Hvordan-er-miljo-alder-roller-og-identitet-knyttet-til-ungdommens-rusmisbruk/


Hva kan universitetene gjøre?

• Universitetet må interessere seg for alkohol

• Etablere klare regler 

• Kontroll/begrensing av skjenking 

• Tilby alkoholfrie aktiviteter og grupper under fadderuken 

• Inkludere de som utstøtes når alkoholen kommer inn

• Høy nok kvalitet på tilbudene uten alkohol

• Rutinemessig «brief intervention» i helsetjenesten

-Forslag fra Professor i sosiologi og rusforsker Willy Pedersen 

til Studentsamskipnaden i Bergen i 2013

http://www.sib.no/no/raadgivning/lykkepromille/fri-flyt-studenter-og-alkohol-v-willy-pedersen
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Nesten 600 000 m² rom

250-300 
studentforeninger

99 enheter 

27 000 studenter

7 000 ansatte

Mer enn 5000 ulike arrangementer i året

Vår verden: 
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Gaustad

Blindern

Sentrum

Syv studentkjellere med 

skjenkebevilling og vaktgrupper



Hvem har vært involvert?
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Eiendomsavdelingen

Servicetorget

Vakt og 
alarmsentralen

Avdeling for fagstøtte

Seksjon for 
forvaltning av 
forskning og 
utdanning

Seksjon for 
samfunnskontakt og 

arrangementer

Avdeling for 
personalstøtte
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• Høringsrunde• Ferdigstillelse 

• Undersøkelse• Interesse

Hva skjer 
egentlig våre 

lokaler?        

Hva sier loven?

Hva gjør de 
andre steder?

Spørre om råd 
og 

tilbakemeldinger

Implementering 
og kontroll

Prosessen



Interesse- hva skjer egentlig i UiOs lokaler? 

• Eiendomsavdelingen får spørsmål om skjenking i 

sammenheng med søknader om bruk av UiOs 

arealer

• EA er ansvarlige for sikkerhet og utforming av 

diverse reglementer
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Interesse Undersøkelse Høringsrunde Ferdigstillelse



Tillit er bra, 

Kontroll er bedre



Undersøkelse –samarbeid i administrasjonen

• Se på eksisterende regler og praksis 

• Gå gjennom ruspolicy og skjenkeregler ved 

andre universiteter og høgskoler

• Kontakt med Næringsetaten om Alkoholloven

• Kartlegge hva studenter og ansatte gjør i dag 

og ønsker å kunne gjøre i framtiden
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Interesse Undersøkelse Høringsrunde Ferdigstillelse



Eksisterende regler  

• UiO er en AKAN-bedrift

• Begrenser skjenking til etter kl 15 på hverdager for å 

sikre en alkoholfri arbeidstid for studenter og ansatte

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2012/03-2012/notat-akan.pdf


Rus- og alkoholpolicy andre steder –

- ikke så mye å hente i Norge

• Lunds Tekniska Högskola

• NTNU
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https://www.tlth.se/files/styrdokument/policys/alkohol.pdf
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Regler+for+bruk+av+arealer


Næringsetaten er behjelpelige

De foreslår å lage definisjon på sluttet/lukket

selskap og å definere skjenkeansvarliges 

rolle

De foreslår endringer i våre utkast
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Høringsrunde

Forslag med vedlegg presenteres for rektoratet  

Rektoratet ber om høringsrunde i LMU og  

AMU. De hadde igjen ønske om høring andre 

steder
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Interesse Undersøkelse Høringsrunde Ferdigstillelse



Utkast sendt på høringsrunde

Forslag presentert for 
Universitetsdirektøren 

Tekst lagt fram for 
Rektoratet for første-
gangs godkjenning og 

videre saksgang

Lagt fram for LMU Lagt fram for AMU

Sendt til BHT og HMS

Sendt til AKAN-
utvalget

Sendt til 
fagforeningene

Endelig forslag 
godkjent av 

Universitetsdirektøren
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Ferdigstillelse

Sende ut i ePhorte

Publisere på nett
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Interesse Undersøkelse Høringsrunde Ferdigstillelse
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Reglene 

inneholder både 

presisering av 

loven og 

politiske 

standpunkter

http://www.uio.no/om/regelverk/eiendom/leie-lokaler/skjenking-av-alkohol/



Definisjoner



Hvorfor skjenkeregler og ikke ruspolicy?

Et steg i en bevisstgjøringsprosess

Basisregler som er praktiske, men tydeliggjør 

en holdning, er enklere å iverksette
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Relaterte tiltak

Begrense tilgang på undervisningsrom på 

kveldstid og i helger

Kreve vakthold etter kl 22:30 på hverdager og 

kl 18 i helger

Be om at arrangører bruker studentpubene
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Næringsetaten tilbyr hjelp

Vi kan melde inn saker dersom vi 

mistenker brudd på Alkoholloven



31



Spørsmål og kommentarer
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