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HØRING – FORSLAG OM OPPHEVELSE AV LOV OM SERVERINGSVIRKSOMHET 
(SERVERINGSLOVEN) 
 
 

NTL støtter ikke forslaget om å fjerne serveringsloven. Forslaget innebærer en deregulering 

av en bransje hvor sosial dumping, skatteunndragelser, hvitvasking, arbeidslivskriminalitet og 

smugling er et omfattende problem. Den øvrige lovgivningen ivaretar ikke alle de hensyn 

som serveringsloven regulerer. Medlemmer fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet mener at et 

bortfall av loven vil medføre at effekten av tilsynsvirksomheten blir redusert, særlig overfor 

de kriminelle aktørene. De regionale verneombudene som NTL organiserer fraråder sterkt at 

loven oppheves.  

 

Det har de siste årene vært en deregulering av bransjen, bortfall av plangodkjenninger, samt 

godkjenningsordningen. Virksomhetene sitter bare igjen med meldeplikt til Mattilsynet. Dette 

anser vi som en stor utfordring ved at også etablererprøven er foreslått valgt vekk. 

Etableringsprøven bør bestå og forsterkes. Etableringsprøven bør i tillegg omfatte § 3-5 i 

arbeidsmiljøloven, leders plikt til helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring og på den måten luke 

ut useriøse aktører som selger kursbevis uten behov for HMS kunnskap.  

 

Serveringsbransjen er en inngangsport for veldig mange unge- og utenlandske arbeidstakere. 

Andelen fremmedspråklige som starter opp er økende. Etableringsprøven skal sikre at 

eventuelle daglig ledere kan norsk og har den kunnskapen som trengs for å drive i bransjen.  

 

Med dagens bevilgningssystem blir det videre foretatt vandelsvurdering. NTLs medlemmer i 

Mattilsynet har erfaring med at vandelsvurderingen er viktig for å luke ut eiere/drivere som 

har vært innblandet i matkriminalitet. 

 

Departementet argumenterer for at forslaget om å oppheve særreguleringen for 

serveringsvirksomhet innebærer en økonomisk og administrativ besparelse for kommunene. I 

høringsnotatet blir det beskrevet at noen kommuner ikke benytter mulighetene 

serveringsloven gir. Vi finner ikke at departementets argumentasjon for bortfall av loven på 

dette grunnlaget overbevisende. Et bortfall av loven vil etter vårt syn medføre økt 

ressursbehov i de andre offentlige tilsynsetatene Skattetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og 

Mattilsynet. Det bør satses på å utvikle etableringsprøven og sikre at den blir praktisert likt i 

alle kommuner. 

 



 

 

I den offentlige debatten deles ofte bransjen inn i en seriøs- og en useriøs gruppe aktører. 

Tilbakemeldingene fra våre medlemmer som har befatning med bransjen er at de aller fleste 

av virksomhetene befinner seg i en gråsone. Dersom loven fjernes vil dette bidra til at flere vil 

drive irregulært og kriminelt. Dersom kontrollen med bransjen svekkes ytterligere vil det bli 

dårlig forretning å drive seriøst og lovlydig. Vi frykter at dette vil bidra til en ytterligere 

konkurransevridning på bekostning av de som i dag driver seriøst.  
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