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1. MAKS ORGANISASJONEN 
MAKS Uteliv er et interkommunalt samarbeidsforum og en arbeidsmetodikk for å fremme ansvarlig 
alkoholhåndtering ved salg og servering av alkohol. Partene i MAKS er; utelivsbransjen, politiet, 
tilsynsmyndighetene og kommunene i nedre Glomma - Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad.  

MAKS står for: Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid 

 
 

1.1 Hovedmål  
• Trygt og trivelig uteliv 
• Unngå overskjenking 
• Unngå skjenking av mindreårige 
• Hindre rusrelatert vold 
• Bedre og mer effektiv kontroll 
• Lik praksis i kommunene 
• Forutsigbarhet for bransjen 

1.2 Tilsyn og kontrolltiltak 
• Tverretatlige møter og samarbeid med aktørene i salgs- og skjenkenæringen 
• Planlegge og samordne kontrollene fra tilsynsmyndighetene for effektivt og målrettet tilsyn 
• Forebyggende bekymringssamtaler for å forhindre avvik og fremme ansvarlig skjenking 
• Gode dialogmøter med offentlige myndigheter og næringen 
• Tre-part samtaler ved bekymringsmeldinger for å iverksette forebyggende tiltak 

1.3 Forebygging, dialog og veiledning 
• MAKS orden er politiets forebyggende arbeidsmetode for tilstedeværelse og trygghet i uteliv 
• Synlighet, god publikumskontakt og tett samarbeid med utelivsnæringen 
• Delta i personalmøter hos vaktselskap og serveringsnæring 
• Fellesmøte for arrangører av større arrangementer 
• Ordensvaktgodkjenning - felles godkjenningsordning og opplæring av ordensvakter  

1.4 Kompetanse 
• Tilby kurs og opplæring i Ansvarlig vertskap, målrettet materiell og holdningskampanjer  
• Møtearenaer for å utveksle kunnskap og erfaringsbasert kompetanse 
• Faglig interkommunalt fora for saksbehandling 
• Overføring av kompetanse til andre kommuner i dialog med direktorater og departement 
• MAKS har laget erfaringsbasert Håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering for kompetanseoverføring 

MAKS FORUM

FOREBYGGING  OG KOMPETANSE
Vertskap og markedsføring

MYNDIGHET
Kontroll og orden

SAKSBEHANDLING
Forvaltning og rutiner
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2. SITUASJONSBILDE  
MAKS-samarbeidet gir oss en samlet oversikt over betydningsfull samfunnsstatistikk i Nedre Glomma 
regionen. Denne kunnskapen er viktig for god og målrettet samfunnsplanlegging om by- og 
næringsutvikling, levekår og folkehelse i regionen. 

2.1 Statistikk fra kommunene 
Alkoholomsetning 

 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler MAKS nedre Glomma 
 2018 2019 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020 
Salgs-
steder 

32 31 34 54 51 49 8 8 8 94 90 91 

Klasse 1 1 508 420 1 423 342 2 237 862 2 365 711 2 365 740 3 892 401 307 000 315 413 346 954 4 181 131 4 104 495 6 447 217 

Skjenke –
steder 

54 51 49 101 100 98 19 21 22 174 172 169 

Klasse 1 241 412 264 906 180 501 605 533 715 767 431 597 80 700 71 411 67 055 927 645 1 052 084 679 153 

Klasse 2 55 072 50 942 24 368 160 234 172 051 127 955 14 400 12 978 13 092 229 706 235 971 165 415 

Klasse 3  5 169 6 855 3 526 15 543 17 638 13 361 1 200 992 833 21 912 25 485 17 720 

Liter tot. 
Skjenk 

301 653 322 703 208 395 781 310 905 456 572 913 96 300 85 381 80 980 1 179 263 1 313 540 862 288 

Omsetning vinmonopol 2019 og 2020 
Klasse 2  374 249 957 020  632 702 1 418 017  12 619 20 426  1 019 570 2 395 463 

Klasse 3  88 539 172 951   123 747 216 805  80 457 171 995  292 743 561 751 

Liter tot.   462 788 1 129 971  756 449 1 634 822  93 076 192 421  1 312 313 2 957 214 

Totalt antall liter alkohol solgt i butikk, skjenket på utsteder og solgt fra Vinmonopolet 2019 og 2020 
  2 208 833 3 576 228  4 027 645 6 100 136  493 870   620 355  6 730 348 10 296 719 

 

Oppsummert 
• Antall salgs- og skjenkesteder ligger relativt stabilt i regionen med en liten nedgang i 

Sarpsborg og Fredrikstad mens det ble etablert 3 nye skjenkesteder fra 2018-2020 på Hvaler. 
• I MAKS nedre Glomma var det 91 salgssteder og 169 skjenkesteder i 2020. 
• I perioden 2019-2020 har alkoholomsetningen på skjenkestedene i Sarpsborg og Fredrikstad 

gått ned med ca. 35 prosent, målt i antall solgte liter. Dette skyldes i det vesentligste Covid-
19 pandemien og de strenge skjenkerestriksjonene, med flere perioder av total skjenkestopp.  

• Hvaler har kun hatt en nedgang på 5 prosent i denne perioden. Hvaler ble sånn sett ikke så 
rammet av skjenkestopp og strenge skjenkeregler. Dette kan blant annet skyldes at de fleste 
stedene har det meste av omsetningen på sommeren og at mange er stengt når de strenge 
skjenkereglene ble innført på våren/høsten/vinteren 2020. 2020 var også året da «ingen» 
reiste utenlands og «alle» hadde sommerferie i Norge og mange besøkte Hvaler.  

• Også i Fredrikstad opplevde mange steder, spesielt de langs brygga, en 
bra omsetning på sommeren, faktisk hadde noen «all time high».   

• Stengte grenser mot Sverige sørget også for en sterk vekst i salg av 
alkohol kl. 1 i butikk. Butikkene i Fredrikstad hadde en økning på ca 64 
prosent, Sarpsborg på ca. 57 prosent og Hvaler på 10 prosent.  

• Stengte grenser hadde, naturlig nok, også stor innvirkning på alkohol-
omsetningen på Vinmonopolet. De 5 utsalgsstedene i nedre Glomma-
regionen omsatte totalt 2 395 463 liter kl. 2 (sterkøl/vin) som er en 
økning på hele 135 % og 561 751 liter i kl. 3 (brennevin) som tilsvarer 
en økning på 92 % fra 2019-2020.    
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• Det har vært en betydelig økning i total omsatt mengde alkohol for nedre Glomma i 2020. 
Når vi slår sammen alkohol solgt i butikk, alkohol skjenket på utsteder og alkohol solgt fra 
Vinmonopolet, får vi en økning på 53 prosent, fra 6.725 500 liter i 2019 til 10.296 719 liter 
alkoholholdig drikke i 2020. Vi har ingen indikasjon på at befolkningen har økt sitt 
alkoholforbruk i løpet av dette året slik at hovedforklaringen må være 
smittebegrensningstiltakene, slik som at stengte grenser og mindre reisevirksomhet har ført 
til mindre grensehandel og mindre innførsel.  

Skjenkekontroll 
 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 
Type kontroll 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Skjenkekontroll 247 190 172  335 354 300 50 51 50 

Salgskontroll 85 87 102  144 135 120 26 32 9 

Tverretatlige 
kontroller 4 2 0 4 4 1 0 0 0 

Total kontroller 336 279 274  483 493 421 76 83 59 

 

Brudd på alkoholloven og tildelt antall prikker 
 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 

Typer brudd  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Åpenbart påvirket  3 5 4 12 6   0 0 0 

Vilkår 7 9 2 20 28 10   
 

Forsvarlig drift    8   10           

Hindring av kontroll       8           

Omsetningsoppgave 
og betaling av gebyr 20 6 

  
48 74 

  
    

  

Alkoholreklame 6 3   1 4 10       

Alderskrav.            4       

Skjenking til 
mindreårig  0 0               

Styrer/ 
stedfortreder 0 0 1 3 2         

Internkontroll 4 0       2       

Tidsbestemmelsene       2           

Alkoholloven § 8-6           1       

Forskrift § 4-4           1       

Alkoholmengde gr.3     1             

Antall prikker 40 31 8  104 114 28 0 0 0 

Oppsummert 
• Flere av skjenkekontrollene i 2020 ble utført med fokus på smittevern og kontroll med at 

skjenkestedene fulgte de, til enhver tid gjeldende, nasjonale og lokale forskriftene og 
retningslinjene.    
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• Antall utførte kontroller i 2020 er stort sett i henhold til lovverket. Sarpsborg har utført flere 
kontroller enn kravet i alkoholloven men i Fredrikstad og Hvaler er det i 2020 utført noen 
færre salgs- og skjenkekontroller enn lovens minstekrav.   

• Nedgang i antall brudd på alkoholloven skyldes blant annet perioder med stengte 
skjenkesteder og redusert mengde skjenket alkohol.  

• Mindre skjenking av alkohol i 2020 bidro naturlig også til færre åpenbart påvirkede gjester. Vi 
ser likevel en klar nedgang de siste årene på åpenbart påvirkede gjester på byen.  

• De fleste regelbrudd handler om brudd på vilkår. Det betyr blant annet manglende kurs, 
mangler i rapporteringen av alkoholomsetning, ikke møtt på dialogmøter og brudd på 
forbudet mot alkoholreklame. Dette er brudd som kan tilskrives mangelfulle interne rutiner 
og ulik fortolkning, håndtering og oppfølging i kommunene av reklameforbudet i 
alkoholloven.    

• Samlet sett har det gjennom flere år vært en positiv utvikling i bransjen med færre alvorlige 
brudd på alkoholloven. Det er særlig positivt at det ikke er avdekket noen brudd på skjenking 
til mindreårige de siste 2 årene.  

• Gjennom opplæring i ansvarlig vertskap, økt kompetanse, politiets tilstedeværelse og god 
dialog opplever vi større forståelse for og oppslutning om regelverket. 

 

2.2 Statistikk fra politiet 
Vold og ordensforstyrrelser nedre Glomma 

 

Oppsummert 
• Det er en markant nedgang i antall voldssaker og ordensforstyrrelser i 2020 relatert til 

utelivet - i hovedsak som følge av utelivsrestriksjoner under Covid-19 pandemien. 
• Det er små variasjoner i statistikken over voldssaker generelt. Fra 2015 er det likevel en klar 

tendens til nedgang i antall voldssaker og ordensforstyrrelser. Oppgangen i voldssakene fra 
2015 – 2016 skyldes at politiet startet opp MAKS-orden og det ble en tydeligere vurdering av 
hva som er voldssaker og hva som er ordenssaker.   

• Oppgang i voldssaker og ordensforstyrrelser i 2019 er trolig en kombinasjon av svært mange 
arrangementer og gjester i utelivet samtidig med at politiet går tidligere inn, stopper 
ordensforstyrrelser og benytter anmeldelse. Voldsoppgangen fra 2018 til 2019 er undersøkt 
spesielt. En forklaring på økningen er at det var flere masseslagsmål som genererte mange 
anmeldelser i en og samme hendelser. 
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Kommentar 
Vekterbransjen fører statistikk over bortviste og avviste gjester fra utesteder med pålagt vakthold.  
Politiet og vekterbransjen har gjennom MAKS samarbeidet tydeliggjort at det å være overstadig 
påvirket ikke er godtatt når du skal inn på et utested - og tilstanden vil føre til bortvisning fra 
sentrum. MAKS omforente begrepsforståelse av hva som er akseptabelt beruselsesnivå i 
befolkningen førte først til en oppgang i antall bortvisninger, for så å vise en tydelig nedgang.  
 
Folk er nå mindre rusede når de kommer til byen og blir i mindre grad åpenbart påvirket når de er på 
byen. Byens befolkning har med dette endret eget drikkemønster i relasjon til uteliv. En slik 
folkehelserettet endring i befolkningens atferd er gjennomført via MAKS-samarbeidet. 
 
MAKS samordnede innsatser har bidratt til å redusere «fylla på by’n». Dette gir også færre 
alkoholrelaterte skadede personer på legevakt og sykehus. Det bidrar også til et langt mindre helse- 
og sosialrettet arbeid overfor pårørende og andre berørte i slike saker.  I samme tidsrom har 
regionen opplevd en økning av antall gjester og en økt omsetning i utelivsbransjen.  

 

2.3 Statistikk fra utelivsbransjen 
Salgsinntekter

 

Oppsummert 
• Tabellen over salgsinntekter i Nedre Glomma regionen er hentet ut fra Proff Forvaltning og 

NACE koder som tilhører drift av barer og puber, hoteller/pensjonat/motell med restaurant, 
samt restauranter og kafeer.  

• Tallene gir ikke et helt korrekt bilde av serveringsbransjen i vår region da noen virksomheter 
kan være registrert under andre koder og noen virksomheter driver i annen kommune. 
Tallene viser likevel at omsetningen har økt de siste fem årene.  

• En forklaring kan være at det i denne perioden er etablert nye spennende konsepter som 
drar flere gjester og besøkende til vår region, selv om det i samme periode ikke er etablert 
flere steder.   

• Tallene for 2020 vil ikke være tilgjengelige før juli/august 2021.  
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2.4 MAKS analyse 2020 
Fra kommunene 
2020 har vært et krevende år, hvor hovedfokus har vært å ha kontroll på og hindre spredning av 
koronaviruset. For å få kontroll og stoppe spredning av smitte krevde dette en massiv innsats både 
fra kommunene og fra øvrige samfunnsaktører i MAKS uteliv. Lokale forskrifter ble vedtatt, og 
nedstenging og aktivitetsbegrensning preget utgangen av året.  

Pandemien har forsterket fokuset på smittevernfaglig forsvarlig drift. For serveringsbransjen betyr 
det å sørge for at besøkende og personell holder minst 1 meters avstand til personer i annen 
husstand, og unngå oppsamling av gjester. Bestilling og betaling ved bordene har vært viktige tiltak.  

Det ble innført krav om å utarbeide rutiner for god hygiene og godt forsterket renhold, og rutiner for 
internkontroll. Det blir forventet at serveringssteder med skjenkebevilling har oversikt over hvem 
som er/har vært tilstede for å kunne bistå med nødvendig oversikt ved smittesporing.   

Virksomheter som har fått avvik etter smittevernkontroll blir kontaktet pr brev med frist for å rette 
opp avviket. Noen virksomheter har kontaktet kommunene for å få råd om hvordan avvikene kan 
lukkes. Kommunene har stilt opp på befaring og veiledet i lokalene når det har vært ønsket fra 
virksomhetene.  

Det har vært noen (få) tilfeller med smitte på serveringssteder. I disse tilfellene har både 
smittevernlege/kommuneoverlege og koronateam veiledet og gitt informasjon. Vi har opplevd at det 
har vært god kommunikasjon mellom partene og et ønske om å få råd og følge veiledning for å finne 
kilde til smitte og gjøre tiltak for å stoppe smitten. Informasjon til bransjen har blitt gitt både muntlig 
og skriftlig i tillegg til henvisning til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine nettsider.  

Kommunene har også gjennomført flere informasjonsmøter i løpet av året får å informere om 
smittesituasjonen, presentere nye smitteverntiltak og få innspill og forslag til god 
smittevernhåndtering i bransjen.  

 
Fra politiet 
Politiet har jobbet aktivt med MAKS uteliv og ansvarlig alkoholhåndtering i over 10 år. I denne 
perioden har det vært en halvering at saker som omhandler utelivsproblematikk, ordensforstyrrelser 
og vold. I samme periode har også besøkstallene i sentrumskjernen i helgene gått gradvis oppover. 
MAKS samarbeidet og politiets arbeidsmetode med et synlig og tilgjengelig politi, med nærhet til de 
som bruker sentrum i helgene, har gitt positive resultater. 

Et målrettet arbeid har gjort at bransjen oppleves som mer stabil nå enn for noen år siden. Seriøse 
drivere som har et godt samarbeid med politiet ligger i bunn. En bransje som driver seriøst og som 
har god forståelse for hverandres roller har bidratt til et roligere bybilde. 

Pålegg av ordensvakter til alle byens utesteder har også bidratt sterkt til mer kontroll og mindre 
kriminalitet. Seriøse aktører også innenfor dette området har bidratt til at helhetsbildet rundt 
kriminalitet har blitt redusert. 

En samlet stengetid av serverings- og skjenkesteder i Sarpsborg og Fredrikstad og pålegg av vakter, 
ga et godt resultat på ordensforstyrrelser og vold. Ordningen ble videreført og er et viktig bidrag til et 
roligere og tryggere sentrum på natten. 
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Covid 19 pandemien har redusert utelivsaktiviteten betydelig. Tall og statistikk for 2020 må sees på i 
den sammenheng spesielt når det gjelder nedgang i statistikken over vold, ordensforstyrrelse (med 
og uten selvforskyldt rus) i sentrum og kjernetid og bortvisninger. Politiet har hatt begrenset 
tilstedeværelse inne på utestedene på grunn av dette. Patruljene har i denne tiden også hatt fokus 
på gjeldende smittevernstiltak i kommunene. 

 
Vold i nære relasjoner 
Øst politidistrikt omfatter 29 kommuner med omkring 738.000 innbyggere i de tidligere fylkene 
Østfold og Akershus. I perioden fra januar til og med november 2020 registrerte Øst politidistrikt 830 
familievoldssaker. I samme periode i 2019 var tallet 720. Økningen kommer etter tre år med nedgang 
i slike saker. Politiet antar økningen skyldes fravær av vesentlige beskyttelsesfaktorer og en økning i 
risikofaktorer som stress, rusmiddelbruk og isolasjon (ref. politimester Ida Melbo Øystese).  
 
Politiets statistikken over hjemmevoldssaker i; Halden, Indre Østfold, Moss og Sarpsborg viser en 
økning i antall saker som dreier seg om vold i nære relasjoner, mens Fredrikstad avviker med en 
nedgang på 23 prosent. Årsaken til at Fredrikstad var den eneste kommunen med nedgang i 
hjemmevoldsaker er kompleks og det kan foreligger mørketall og tilfeller som ikke er blitt fanget opp 
(ref. krimsjef Geir Willadsen, Fredrikstad politistasjon). 

Tabell over hjemmevoldssaker 
Politistasjonsdistrikt Antall 2019 Antall 2020 Diff Diff % 
Halden 30 37 7 23.3 
Indre Østfold 20 45 25 125 
Moss 36 55 19 52.8 
Sarpsborg 56 67 11 19.6 
Fredrikstad 61 47 -14 -23 
Follo politistasjonsdistrikt 108 104 -4 -3.7 

 

I følge Marie Lindén, leder av Krise- og incestsenteret i Fredrikstad, flytter flere hjem til 
voldsutøveren og langt færre barn har besøkt Krise- og incestsenteret under pandemien. En slik 
utvikling anses å være en naturlig konsekvens når mye er stengt ned, møteplassene i offentligheten 
er borte og mulighetene til å se at noe er galt blir færre.   

Regjeringen har gjennomført et mangeårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner, for å bidra 
til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om (Velferdsforskningsinstituttet og Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Helsedirektoratet jobber i disse dager med å 
ferdigstille en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, der erfaringene fra pandemien vil være 
viktig. For mer informasjon www.regjeringen.no 

 «Utelivet», det offentlige byrommet og møteplasser mellom mennesker i alle generasjoner har en 
viktig sosial funksjon som også påvirker levekårsfaktorer. I det åpne byrommet blir mennesker sett 
og hørt og vi lærer oss sosiale rammer og trafikkregler. MAKS-samarbeidet handler først og fremst 
om å legge til rette for et trygt uteliv med gode relasjoner, kontroller og rutiner. Nedgang i antall 
voldsepisoder på byen er derfor gledelig. Men dersom antall hjemmevoldssaker øker, er det grunn til 
bekymring. 2020 har vært et spesielt år, og derfor har vi i denne rapporten også hentet inn statistikk 
over vold i hjemmet.  

 

http://www.regjeringen.no/
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Fra utelivsbransjen - Fredrikstad og Sarpsborg  
Digitalisering 
Digitalisering av restaurantbransjen- Bordbestillingen via nett har vi sett i noen år allerede, men 2020 
har tatt digitaliseringen av bransjen et skritt videre. Flere restauranter har vært på kurs og blitt gode 
på profilering av sine tilbud via sosiale medier. Mange har fått god opplæring i hvordan de kan bruke 
Facebook, Instagram, google min bedrift, Snap m.m. for å kommunisere hvilke tilbud de har. 

Flere restauranter i regionen tilbyr nå bestilling av mat og drikke ved bordene, gjort av gjestene selv 
via mobiltelefon. Gjestene kan enkelt bestille seg et glass brus til, uten å måtte vente på servitøren. 
Betalingen gjøres også via systemet. Dette går raskere og er spesielt effektivt på arrangementer eller 
dager med stor pågang. Eldre gjester som ikke ønsker digital bestilling får den hjelpen de trenger av 
serveringspersonale hos de ulike restaurantene.  

Under pandemien har det vært viktig med ny digital kunnskap i bransjen og i kommunene for å 
kunne kommunisere og nå frem til publikum med tilbud som ivaretar smittevern og trygge 
restaurantbesøk eller take-away. Samarbeid om kampanjer og markedsføring i sosiale medier og 
lokalaviser har bidratt til besøk og omsetning hos restaurantene i en tøff periode. 
 

Nye konsepter 
De siste årene har det kommet nye serveringssteder i hele regionen. Mangfoldet er større og 
kvaliteten på serveringsstedene har blitt bedre de siste årene. Mange av restaurantene har latt seg 
inspirere av utenlandske trender og utviklet nye konsepter. Ulike varianter for take-away og tilbud er 
utvidet for å møte utfordringer knyttet til korona, og tatt restauranten «hjem til folk».  

Graden av spesialisering har også økt, tidligere var det en tendens til at alle skulle ha alt, mens nå er 
trenden smalere konsepter, relatert til type mat og mat fra ulike kulturer. Brandingen blir stadig 
viktigere i forbindelse med servering, og mange aktører er flinke til å knytte unike historier til 
lokalproduserte råvarer, gjerne formidlet av kokken eller servitøren selv. Filmsnutter og profilering av 
restaurantene, deres tilbud og historier utarbeidet i 2020, videreføres også i 2021. 

Samarbeidet mellom restaurantene, næringsforeningene og kommunene er større enn på lenge. De 
fleste restaurantene er medlemmer i næringsforeningen og vi samarbeider om hvordan vi kan 
formidle den gode historien til lokalproduserte råvarer og de som driver utestedene.  
 

Sysselsetting 
De mangfoldige konseptene og menyene ved norske spisesteder speiler i høy grad det norske 
samfunnet for øvrig. Knapt noen annen bransje i Norge er like flinke til å tilby arbeidsplasser til 
mennesker med flerkulturell bakgrunn. Legger man til at norske ungdommers første møte med 
arbeidslivet ofte er hos en serveringsbedrift, blir det tydelig hvilken viktig oppgave norske 
restauratører og kroverter har i å gi unge og flerkulturelle trygge rammer for arbeid og utvikling.  
 
 
 
Fra vekterbransjen ved Q – security 
2020 har vært et spesielt år med nedstenginger og begrensinger både vedrørende åpningstider og 
antall besøkende. I en periode i sommer, hvor byens uteliv fikk åpne noe med restriksjoner, benyttet 
mange mennesker seg av tilbudene. Ut fra smitterestriksjonene så var vinnerne de utestedene som 
hadde mange sitteplasser og stor uteservering. Nattklubbene kom dårligst ut når de måtte forholde 
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seg til de samme restriksjonene. Her opplevde vi en del trykk i køsystemer ved inn-slipp på grunn av 
begrenset plass. Vi hadde ikke de store toppene i sommer uten festivaler og konsert publikum. 
Sommeren gikk bra helt frem til grensene ble åpnet, resultatet av dette var økt smitte og nye 
nedstenginger og begrensede åpningstider. Her merket vi at mange hadde med seg medbrakt 
alkohol, som de skulle ta med seg videre etter at byen stengte. 

Vi vurderer at utelivsaktørene har tatt restriksjonene på alvor og fulgt opp reglement og anbefalinger 
godt. Det har hele veien vært flere vakter på arbeid med mindre gjester enn vanlig på bakgrunn av 
at vi har hatt en rekke smittevernsoppgaver. Eksempelvis, holde avstand i køer, smittesporings- 
registrering, sprit av hender på gjester, gjester har blitt henvist til sitteplass, jobbet med 
overflatespriting imellom gjester og fulgt opp avstand innendørs og begrenset antall med gjester 
inne. Totalt har det vært lite hendelser, forstyrrelser og vold i 2020. 
 

3. MAKS INNSATSOMRÅDER OG ANBEFALINGER  

Innsatsområder 
MAKS samarbeidet fastsetter årlige innsatsområder. 

Innsatsområdet for MAKS samarbeidet for 2020 - 2021 var mest mulig lik praksis. Lik praksis i Nedre 
Glommaregion er sentralt for å oppnå alle hovedmålene i MAKS uteliv. Dette var førende i arbeidet 
med nye alkoholpolitiske retningslinjer i alle kommunene i 2020. MAKS samarbeidet oppnådde mest 
mulig like retningslinjer.  

 MAKS samarbeidet skal arbeide med innsatser og tiltak rettet spesielt mot hovedmålene lik praksis, 
bedre og effektive kontroller, unngå overskjenking og hindre rusrelatert vold i 2021-2022 for å oppnå 
trygt og trivelig uteliv i regionen for både ansatte og gjester. 

 

Anbefalinger  
MAKS interkommunale og tverretatlige samarbeid bidrar til å påvirke hvordan tilsynsmyndighetene, 
utelivsbransjen og innbyggerne i de tre kommunene forholder seg til ansvarlig alkoholhåndtering, 
trygge og trivelige utelivsmiljøer. MAKS har bidratt til varige endringer i arbeidstagernes og 
innbyggernes forståelse av alkohollovgivningens formål, tilgjengelige virkemidler og alles ansvarlighet 
for å fremme et trygt og trivelig uteliv. Særlig viktig er dette samarbeidet for tilrettelegging av gode 
by- og sentrumsmiljøer for barn og unge i nedre Glomma regionen.  

MAKS har blitt en betydelig samfunnsaktør i arbeidet for å endre holdninger og forebygge rus. Det 
kan i det store bildet bidra til å bedre levekårene og folkehelsen i regionen. Regionen er liten og 
avstandene mellom sentrumskjerner og utelivsmiljøene er kort. Store ulikheter i strukturelle forhold 
som berører utelivet vil kunne gi uheldige økonomiske og samfunnsmessige slagsider for innbyggere i 
regionen, næringslivet og for helsemyndighetene og politimyndighetenes ressursbruk.  

Vi anbefaler derfor politikere, samfunnsaktører og andre beslutningstagere å følge med på de 
oppsummerte erfaringene MAKS formidler gjennom denne årsrapporten – men også i sosiale medier, 
offentlige arenaer, Politirådet og politiske beslutningsorgan. Denne erfaringsbaserte kunnskapen vil 
kunne være veiledende ved by- og næringsutvikling og samfunnsplanlegging i regionen.   

Årsrapporten 2020 viser at MAKS samarbeidet gjennom bransjeaktørene, tilsynsmyndighetene, 
vektere og MAKS forebyggende politipatruljer må opprettholdes og ha gode rammevilkår. 
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Oppsummert 
Levekår og alkoholbruk 

• «Fylla» på byen, grad av beruselsesnivå og skjenking til mindreårige lar seg styre av MAKS-
tiltakene; forebygging og kompetanse, kontroll, tilsyn og orden, forvaltning og rutiner. MAKS 
har hatt en oppdragende effekt på innbyggerne. Felles forståelse av akseptabelt beruselses-
nivå, overskjenking og skjenking til mindreårige – og en systematisk praksisutøvelse i feltet 
har gitt en merkbar og varig samfunnseffekt. «Fylla» på byen er markant redusert. 

• Fra 2015 viser statistikken en nedgang i vold og ordensforstyrrelser i sentrum, kjernetid helg. 
Forbruk av alkohol og grad av vold, kriminalitet, skader og skadeverk i et bysamfunn er tett 
bundet sammen. MAKS-aktørene bidrar til å hindre og redusere skadeomfanget av 
alkoholbruk i det offentlige rom og andel samfunnsressurser brukt til skadereparasjon.  

• Vi har i dag en mer lovlydig utelivsnæring i regionen med færre avvik fra lover og regelverk. 
Dialog, kompetanse, samordnet og målrettet kontroll har virket som fotobokser i trafikken.  

• MAKS har ført til færre konflikter og mer løsningsorientert dialog mellom kommunene, 
tilsynsmyndighetene, utelivsbransjen og innbyggerne. Dette er kostnadseffektivt og 
tidsbesparende bruk av samfunnsressursene. 

Alkoholpolitikk 
• Alkoholpolitikken i nedre Glomma må være stabil og forutsigbar for å sikre like 

konkurransevilkår og gode rammevilkår for ansatte og drivere i utelivsbransjen. 
• Alkoholpolitiske retningslinjer må forstås og forvaltes på en enhetlig og omforent måte slik at 

det sikres likebehandling og rettsikkerhet for bransjeaktørene i regionen. 
• MAKS har bidratt til at alkoholpolitikken i nedre Glomma er blitt mer samordnet i fortolkning 

av alkoholloven og de kommunale rammebetingelsene i regionen.  
• Samhandlende og tidsbesparende forvaltningsarbeid har bidratt til mer likebehandling av 

lovverket overfor utelivsbransjen og bidratt til å forhindre uheldig konkurransevridninger i 
bruk av virkemidler og rammeverk for utelivsbransjen i nedre Glomma.  

Samhandling og samfunnsutvikling 
• Samfunnsaktører som skal tilrettelegge for tiltak som motvirker levekårsforskjeller og sosial 

ulikhet i helse bør samarbeid nært med MAKS-aktørene om bymiljø- og næringsutvikling. 
Sammen kan vi utvikle gode og trivelige bymiljøer for alle, uansett inntekt og levekår. 

• MAKS gjennomfører en rekke kompetansehevende tiltak overfor bransjeaktørene og 
representerer en unik møtearene for dialog, tiltaksinnretning og entreprenørskap. 

Covid 19 pandemien 
• Kapasitetsbegrensninger, begrenset åpningstider, samt den generelle bekymringen for smitte 

har ført til at færre har gått ut, noe som har ført til store økonomiske utfordringer i bransjen.  
• Det uforutsigbare i å kunne bli stengt ned på meget kort varsel, i noen tilfeller kun få timer er 

særlig krevende. Dette gir økonomiske utfordringer i forhold til varelager og arbeidskraft. Når 
mye var tilrettelagt og man hadde funnet en form som sikret smittevern - slik at det akkurat 
gikk rundt økonomisk, så opplevde man ofte at det kom krav om ytterligere nedstengning. 

• MAKS har, tross store utfordringer, kunnet medvirke til en aktiv samhandling mellom 
offentlige kontroll- og tilsynsmyndigheter, kommuneoverleger og næringen i blant annet 
løpende statusmøter og fysiske dialogmøter. Teams-møter, informasjonsdeling om 
smittevernregler og smittevernskontroller, spørsmål og veiledning om tolkning av reglene 
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har pågått løpende i 2020.  MAKS har et pro-aktivt, operativt kontaktnett som er meget 
effektiv ved samfunnskriser som dette.  

• Når samfunnet og utelivet etter pandemien igjen skal «våkne opp» er det viktig at vi, 
gjennom MAKS, tar ansvar og samarbeider om en ansvarlig alkoholhåndtering for et trygt og 
trivelig uteliv. Vi må jobbe sammen for at gjenåpningen til et «normalt» uteliv ikke fører til 
økning i vold, ordens-forstyrrelser og brudd på alkohollovgivningen.  
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