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1. MAKS ORGANISASJONEN 
MAKS uteliv Nedre Glomma regionen er et interkommunalt samarbeidsforum og en arbeidsmetodikk 
for å fremme ansvarlig alkoholhåndtering ved salg og servering av alkohol. Samarbeidsaktørene i 
MAKS er utelivsbransjen, politiet, tilsynsmyndighetene og kommunene Sarpsborg, Hvaler og 
Fredrikstad.  

MAKS står for Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid 

 
 

1.1 Hovedmål  
• Skape et trygt og trivelig uteliv 
• Unngå overskjenking 
• Unngå skjenking av mindreårige 
• Hindre rusrelatert vold 
• Gjennomføre bedre og mer effektive kontroller 
• Sørge for lik praksis i kommunene 
• Skape forutsigbarhet for bransjen 

1.2 Tilsyn og kontrolltiltak 
• Tverretatlige møter og samarbeid med aktørene i salgs- og skjenkenæringen 
• Samordnede kontroller fra tilsynsmyndighetene for effektivt og målrettet tilsyn 
• Forebyggende bekymringssamtaler for å forhindre avvik og fremme ansvarlig skjenking 
• Dialogmøter med offentlige myndigheter og næringen 
• Tre-partssamtaler ved bekymringsmeldinger for å iverksette forebyggende tiltak 

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

1.4 Kompetanse 
• Kurs og opplæring i Ansvarlig vertskap, målrettet materiell og holdningskampanjer  
• Møte for å utveksle kunnskap og erfaringsbasert kompetanse 
• Faglig interkommunalt fora for saksbehandling 

MAKS FORUM

FOREBYGGING  OG KOMPETANSE
Vertskap og markedsføring

MYNDIGHET
Kontroll og orden

SAKSBEHANDLING
Forvaltning og rutiner
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• Overføre kompetanse til andre kommuner i dialog med KORUS, direktorater og departement 
• Erfaringsbasert Håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering for kompetanseoverføring (laget av MAKS) 

2. SITUASJONSBILDE  
MAKS uteliv-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 Alkoholomsetning 

 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler MAKS Nedre Glomma 
 2019 2020  2021 2019 2020  2021 2019 2020  2021 2019 2020 2021 
Salgs-
steder 

31 34 33 51 49 53 8 8 8 90 91 94 

Klasse 1 1 423 342 2 308 525 2 120 899 2 365 740 3 892 401 4 126 845 315 413 346954 493211 4 104 495 6 547 880 6 740 955 

Skjenke –
steder 

51 49 51 100 98 93 21 22 21 172 169 165 

Klasse 1 264 906 177 893 138 515 715 767 431 597 466 780 71 411 67 055 78 639 1 052 084 676 545 683 934 

Klasse 2 50 942 24 421 21 248 172 051 127 955 126 416 12 978 13 092 18 468 235 971 165 468 166 132 

Klasse 3  6 855 3 429 3 232 17 638 13 361 17 778 992 833 2 360 25 485 17 623 23 370 

Liter tot. 
Skjenk 

322 703 205 743 162 995 905 456 572 913 610 974 85 381 80 980 99 467 1 313 540 859 636 873 436 

Omsetning vinmonopol 2020 og 2021 
Klasse 2 374 249 957 020 897 800 632 702 1 418 017 1 409 711 12 619 20 426 170 397 1 019 570 2 395 463 2 477 908 

Klasse 3 88 539 172 951 179 688 123 747 216 805 227 452 80 457 171 995 21 293 292 743 561 751 428 433 
Liter tot.  462 788 1 129 971 1 130 525 756 449 1 634 822 1 675 624 93 076 192 421 196 277 1 312 313 2 957 214 3 002 426 

Totalt antall liter alkohol solgt i butikk, skjenket på utsteder og solgt fra Vinmonopolet 2020 og 2021 
 2 208 833 3 644 239 3 414 419 4 027 645 6 100 136 6 413 443 493 870 620 355 788 955 6 730 348 10 364 730 10 616 817 

 

Oppsummert 
• Antall salgs- og skjenkesteder er stabilt i Sarpsborg og Hvaler, men med en liten nedgang i 

antall skjenkesteder i Fredrikstad. 
• I MAKS Nedre Glomma var det per 31.12.2021 94 salgssteder og 165 skjenkesteder. 
• I perioden 2020-2021 har alkoholomsetningen på skjenkestedene i Sarpsborg hatt en liten 

nedgang, mens det i Fredrikstad og Hvaler har vært en liten oppgang, målt i antall solgte liter.  
• Diagrammet over viser tydelig nedgangen i alkoholomsetning i skjenkenæringen fra 2019 til 

2020 og 2021. Denne nedgangen kan i sin helhet forklares med pandemiens ulike 
restriksjoner som begrenset salg av alkohol i skjenkenæringen.  

• Diagrammet til høyre viser en 
betydelig økning i salg av alkohol i 
butikk og på vinmonopolet fra 2019 
til 2021. Det er flere forklaringer til 
dette, blant annet stopp og 
begrensninger i salg av alkohol i 
skjenkenæringen og stengte grenser 
til Sverige. Det kan også skyldes 
psykososiale livssituasjoner og 
endrede alkoholvaner som følge av 
pandemien.  
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Skjenkekontroll 
 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 
Type kontroll 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Skjenkekontroll 190 172 158 354 300 237 51 50 46 

Salgskontroll 87 102 88 135 120 115 32 9 40 

Tverretatlige 
kontroller 2 0 0 4 1 1 0 0 0 

Total kontroller 279 274  246 493 421 352 83 59 86 

Brudd på alkoholloven og tildelt antall prikker 
 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 

Typer brudd  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Åpenbart påvirket  5 4 6 6  12 0 0 0 

Vilkår 9 2 4 28 10 15   
 

Forsvarlig drift   8    
 

          

Hindring av kontroll       
 

          

Omsetningsoppgave 
og betaling av gebyr 6  

  
74  

  
42     

  

Alkoholreklame 3   1 4 10 1       

Alderskrav.           4 
 

      

Skjenking til 
mindreårig  0                

Styrer/ 
stedfortreder 0 1  2   2       

Internkontroll 0       2 
 

      

Tidsbestemmelsene           2       

Alkoholloven § 8-6          1 
 

      

Forskrift § 4-4          1 
 

      

Alkoholmengde gr.3   1               

Antall prikker 31 8 11  114 28 65 0 0 0 

 
Oppsummert 

• Grunnet skjenkestopp de første månedene i 2021 ble det ikke gjennomført kontroller. 
Fredrikstad kommune har derfor ikke gjennomført det antall kontroller i 2021 som loven 
krever. Sarpsborg og Hvaler kommuner har derimot utført antall kontroller i henhold til 
alkoholloven.   

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

• Det er utdelt noen flere prikker for forhold med skjenking til åpenbart påvirkede og personer 
som er åpenbart påvirket på skjenkested i 2021. Det er likevel en klar nedgang de siste årene 
på åpenbart påvirkede gjester på byen.  
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• De fleste regelbrudd handler om brudd på vilkår. Blant annet at kurs ikke er gjennomført, 
mangler i rapporteringen av alkoholomsetning, at man ikke har møtt på dialogmøter og 
brudd på forbudet mot alkoholreklame. Dette er brudd som kan tilskrives mangelfulle 
interne rutiner og ulik fortolkning, og kommunenes håndtering og oppfølging 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 ti årene i noen av de tre kommunene.  

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

MAKS uteliv aktiviteter  
 MAKS aktivitet 2021 Fredrikstad Sarpsborg Hvaler 

Forebyggende samtaler/personalmøter 3 6 0 

Formøter festivaler 2 4 0 

Dialogmøter 2 2 teamsmøter 
4 smittevern 

 

MAKS Kurs Ansvarlig vertskap 1 kurs på teams og  1 fysisk kurs  

Årsrapport – orientering til politikerne - 1 0 

MAKS Forum 3 halvdagsmøter på teams 

MAKS - tre arbeidsgrupper Ca. 3 halvdagsmøter per arbeidsgruppe 

MAKS seminar 2 dagers seminar på Son Spa 26.-27.10 

 
Kampanje og kommunikasjon  
Kommunikasjonsavdelingene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune har samarbeidet om flere tiltak i 
2021. Det ble sendt ut pressemelding 27. april når den første årsrapporten fra MAKS-samarbeidet ble 
publisert. Det resulterte i artikler i flere av lokalmediene. På høstens seminar i Son laget 
kommunikasjonsavdelingene i samarbeid med nettpatruljen i Øst politidistrikt en kampanje for MAKS 
uteliv før julebordsesongen.  
 
Budskapet ble: «Her er det god stemning. 
Takk for at du ikke ødelegger den». Studio 
Geist ble engasjer til å ta bilder av ansatte og 
drivere av utesteder i Sarpsborg, Fredrikstad 
og Hvaler. Driverne fikk fri tilgang til filene, 
slik at de kunne dele dem i sosiale medier, 
hvis de ønsket det. 
 
Kampanjen ble lansert 18. november og ble i 
det store og hele godt mottatt av bransjen. 
Vi fikk ikke testet effekten av den siden store 
deler av utelivet måtte stenge virksomheten på grunn av nye korona-restriksjoner før jul. 
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MAKS utelivmodellen spres 
Halden kommune, Halden polititjenestested og utelivsbransjen har startet et samarbeid for å 
forankre sin MAKS uteliv modell. Fra høsten 2021 har MAKS uteliv Nedre Glomma bidratt med 
presentasjon av modellen i Halden, gitt gode råd, samt delt tiltak og erfaringer. 

Oppsummert 
Samarbeidet i MAKS uteliv Nedre Glomma har blitt opprettholdt under pandemien. Det er 
gjennomført flere aktiviteter, som MAKS forummøter, dialogmøter og ansvarlig vertskapskurs både 
fysisk og digitalt. Det har vært mindre samhandling om festivaler og større arrangementer i 
Fredrikstad fordi flere arrangementer ble avlyst eller ikke avholdt. I Sarpsborg ble det avholdt noen 
større arrangementer og det ble gjennomført tett oppfølging av disse med fokus på ansvarlig 
alkoholhåndtering.  

MAKS forum-seminaret, som vanligvis avholdes i februar hvert år, ble flyttet til oktober. På seminaret 
er vi opptatt av erfaringsutveksling og praksisbasert kompetanse fra alle partene i MAKS. På MAKS 
seminaret i 2021 hadde vi blant annet fokus på etablering av en media- og kommunikasjonsgruppe 
med medlemmer fra de tre kommunene og Øst politidistrikt. Vi hadde også besøk fra 
Helsedirektoratet med tema kommunikasjon, reklameforbudet, nettsalg og begrepet åpenbart 
påvirket. KORUS Øst informerte om nytt e-læringskurs og behov for kompetansetiltak mot seksuell 
trakassering i utelivsbransjen. 

2.2 Statistikk fra politiet 
Vold og ordensforstyrrelser Nedre Glomma 

 

Oppsummert 
• Det er en markant nedgang i antall voldssaker og ordensforstyrrelser i 2021 relatert til 

utelivet - i hovedsak som følge av utelivsrestriksjoner under pandemien. 
• Politiet har, i tidsrommene som utelivet har vært stengt, opplevd en kraftig reduksjon i antall 

voldssaker og ordensforstyrrelser. På dager med varmt vær, så vi en adferdsendring hos 
ungdommer som samlet seg på skoler og kjente oppholdssteder for ungdom. Dette 
resulterte i oppdrag utenfor sentrumskjernen for politiet, men i mindre omfang enn fryktet. 
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Antall hjemmefester med mye støy som ble rapportert til politiet i Fredrikstad gikk noe opp i 
perioden, men heller ikke dette så mye som forventet. 

• Det er små variasjoner i statistikken over voldssaker generelt. Fra 2015 er det likevel en 
tendens til nedgang i antall voldssaker og ordensforstyrrelser. Økningen i voldssakene fra 
2015 – 2016 skyldes ikke en reel økning i antall voldssaker, men at politiet startet opp MAKS-
orden med en annen inndeling og registrering av hva som er volds- og ordenssaker.   

• Flere voldssaker og ordensforstyrrelser i 2019 skyldes trolig en kombinasjon av at det var 
svært mange arrangementer og gjester i utelivet. Dette samtidig med at politiet nå går 
tidligere inn, stopper ordensforstyrrelser og benytter anmeldelse.   

 
2.3 Salgsinntekter serveringsnæringen  

 

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 en omsetningsnedgang fra 2019 - 2020 etter en periode med klar 
oppgang årene før.  

• En forklaring kan være den negative effekten av pandemien hvor mange i utelivet har måttet 
følge strenge koronarestriksjoner.   

• Tallene for 2021 vil ikke være tilgjengelige før juli/august 2022.  
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2.4 MAKS analyse 2021 
Fra kommunene 
2021 har også vært et krevende år. Det har vært mye koronasmitte, og dette økte kraftig utover 
høsten. Etter en periode hvor samfunnet og restauranter åpnet, bidro den økende smitten igjen til at 
skjenkenæringen og kulturliv måtte stenge ned i desember. Kommunene har i 2021 hatt økt fokus på 
smittevernkontroller, veiledning, dialog og informasjon om smittevernregler. Det har vært styrket 
samarbeid med MAKS representantene fra utelivsbransjen om smittevern, kompensasjonsordning og 
ansvarlig alkoholhåndtering. 

Den vekslende koronasituasjonen har vært svært krevende for utelivsbransjen. Bransjen selv og 
gjester har vekslet mellom håp om en normal hverdag med normal drift og et yrende uteliv, for så å 
måtte stenge ned.  Denne langvarige samfunnssituasjonen, med blant annet økte kostnader og 
anstrengt personlig økonomi, kan ha ført til at befolkningen har endret sin adferd overfor kultur og 
uteliv. Flere er blitt hjemmesittere og det tar lengre tid enn forventet å få gjestene tilbake som 
brukere av kultur og utelivstilbud.  

De langsiktige konsekvensene etter pandemien for innbyggernes psykososiale helse vil vise seg i 
årene fremover. Det gjelder også de langsiktige konsekvensene for utelivsnæringen. Vi er bekymret 
for de «nye» gjestene på byen som ikke er kjent med MAKS strategier for holdninger og trafikkregler 
i omgang med alkohol/rus. Det vil kunne bli en utfordring når utelivet åpner opp i fullskala igjen. Det 
betyr at vi i MAKS må intensivere arbeidet med å øke kompetansen til gjester om alkohollovens 
regler for ruspåvirkning. Partene i MAKS må også internt intensivere kompetansetiltakene som sikrer 
videre drift av MAKS metoden for å skape et trygt og trivelig uteliv.  

KORUS Øst ved spesialrådgiver Helge Bjørnsen har gjort en gjennomgang av kontrollselskapet 
Securitas sine registreringer av avvik. Denne viser at kommuner med en mer proaktiv tjeneste fra 
kommunen og politiets side, vektlegging av kompetanse blant ansatte i næringen og aktivt samarbeid 
med skjenkenæringen, gjennomgående har færre alvorlige brudd på alkoholloven en andre 
kommuner.  

De største utslagene finner vi på kontrollpunktene åpenbart påvirket og skjenking til åpenbart 
påvirket gjest. I intervju med kontrollselskapet framkommer det at mange av bruddene knyttet til 
åpenbart påvirket i kommuner uten MAKS gjelder kraftig påvirkede personer. KORUS Øst kan 
konkludere med at funnene fra selskapet viser betydelig flere og også alvorligere brudd på 
alkoholloven i kommuner som arbeider mindre systematisk. 

Kontrollselskapet erfarer også at i kommuner med krav til gjennomført e-læringskurs i ansvarlig 
vertskap legges det et merkbart bedre grunnlag for gode veiledningssituasjoner. Dette ble i intervju 
forklart som at i MAKS kommuner «forstår bartenderen hva vi snakker om i veiledningssituasjonen». 

Fra politiet  
Politiet har jobbet aktivt med MAKS uteliv og ansvarlig alkoholhåndtering i over 10 år. I denne 
perioden har det vært en halvering av 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. Et godt 
samarbeid med politiet er viktig for en seriøs bransje. En bransje som driver seriøst og som har god 
forståelse for hverandres roller, har bidratt til et roligere bybilde. 
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Seriøse aktører i vaktbransjen og politigodkjente ordensvakter på utesteder har også bidratt sterkt til 
mer kontroll og mindre kriminalitet. De nasjonale reglene som blant annet perioder med stengte 
serveringssteder, skjenkestopp, stenging av skjenkesteder kl. 24.00 er noen sentrale årsaker og 
forklaringer på at det var spesielt få ordensforstyrrelser og vold i 2021.  

Pandemien har redusert utelivsaktiviteten betydelig og politiet har vært sjeldnere inne på 
utestedene på grunn av dette. Tall og statistikk for 2021 må sees i lys av dette.   

Ungdommer, uteliv og alkohol  
Ungdomsliv i Nedre Glomma kjennetegnes av mange av de samme faktorene som ellers i landet. 
Ungdommer er i hovedsak opptatt av skole og utdanning, har en god relasjon til foreldrene sine, 
bryter få lover og regler, er opptatt av å leve sunt og deltar i fritidsaktiviteter. Samtidig ser vi at 
mange strever med utfordringer knyttet til stress og psykisk helse, og vi opplever en svakt 
oppadgående trend i retning av mer rusbruk og regelbrudd/kriminalitet. Vi vet også at selv om de 
fleste ungdommer har det bra, er det en liten andel av ungdomspopulasjonen som sliter på flere 
områder.  

Antall ungdommer som har drukket én gang eller mer det siste året øker fra 18 prosent i 8. klasse til 
92 prosent i 3. klasse på videregående skole. Av disse er det en mindre andel som har drukket seg 
tydelig beruset, henholdsvis tre prosent og 82 prosent. To prosent av 8. klassingene har forsøkt å 
røyke cannabis i løpet av de siste 12 månedene, mens tilsvarende tall for 3. klasse på videregående 
skole er 23 %. Av videregående skoleelever, er det mellom fem og syv prosent som oppgir at de i 
løpet av det siste året har brukt andre narkotiske stoffer enn cannabis. Relativt mange ungdommer 
oppgir at de har blitt tilbudt cannabis i løpet av de siste 12 månedene (Ungdata 2019). 

Samtidig er det en stor andel av ungdommene som sier at de lytter mer til foreldrene sine enn til 
venner når det gjelder syn på rusmidler, og de ønsker at foreldrene kan hente dem når de har vært 
på fest.  

Kommunene vet ennå ikke hvilke konsekvenser pandemien vil få for ungdommer i Nedre Glomma-
regionen, men fagfolk lokalt er bekymret for ungdommers manglende mestring/deltakelse på skolen, 
rusbruk og psykisk helse. Kommunene i Nedre Glomma gjennomfører Ungdata-undersøkelsen våren 
2022 og vil da få oppdatert kunnskap på situasjonen i ungdomsmiljøene og kanskje mer innsikt i 
hvordan pandemien har påvirket ungdomsliv i byen vår. 

Fra utelivsbransjen  
Utelivsbransjen har vært igjennom et nytt og annerledes år med nye og store utfordringer på grunn 
av restriksjoner og stadig endringer koronarestriksjonene.  
 
Utelivsbransjen har under perioden brukt mye tid på å opprettholde drift i de perioder restriksjonene 
har gitt muligheter for det. Det har i 2021 vært en stor utfordring å kunne beholde all kompetanse i 
mange av firmaene, da det er en del ansatte som har søkt seg til andre jobber. 
 
Mange restauranter har fortsatt den digitale utviklingen på sine steder, men samtidig tatt vare på 
den personlige servicen som gjør at bransjen oppfattes som den servicebransjen det er. 
Utelivsbransjen føler at dialogen med kommunene har vært god gjennom 2021 og berømmer 
kommunene for gode løsninger for bransjen når det gjelder de statlige og kommunale 
støtteordningene. 
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Selv etter pandemien vil Nedre Glomma regionen fremstå som en bransje med stort mangfold og 
med mange gode kvalitetsrestauranter. Det er et ønske at folk bruker byen og restaurantene og 
deres tilbud. Merkevarebygging 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. 
 
Når det gjelder sysselsettingen i bransjen, er det stor tro på at denne utviklingen vil være stor i 2022 
etter et år med store utfordringer i å holde folk i jobb. Restaurantnæringen er en viktig driver for å få 
folk i jobb. Legger man til at norske ungdommers første møte med arbeidslivet ofte er hos en 
serveringsbedrift, blir det tydelig hvilken viktig oppgave utelivsbransjen har i å gi unge og 
flerkulturelle trygge rammer for arbeid og utvikling.  
 
Fra vekterbransjen  
2021 har vært et spesielt år med nedstenginger og begrensinger både når det gjelder 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 var vinnerne de utestedene som 
hadde mange sitteplasser og stor uteservering. Nattklubbene kom dårligst ut når de måtte forholde 
seg til de samme restriksjonene. Her opplevde vekterbransjen en del trykk i køsystemer ved innslipp 
på grunn av smittevernreglene og begrensning i antall gjester. Færre store arrangementer på 
sommeren gjorde at vekterbransjen fikk færre oppdrag enn normalt.  

Vekterbransjen 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, 
fordi vekterne også har hatt en rekke smittevernsoppgaver. Eksempelvis, holde avstand i køer, 
smittesporings- registrering, spriting 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 få hendelser, forstyrrelser og vold i 2021. 

3. MAKS INNSATSOMRÅDER OG ANBEFALINGER  

Innsatsområder  
MAKS uteliv-samarbeidet fastsetter årlige innsatsområder. 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 2022-2023. Hovedmålet er å oppnå et 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 i det forebyggende 
arbeidet, samt 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 
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som berører utelivet vil kunne gi uheldige økonomiske og samfunnsmessige slagsider for innbyggere i 
regionen, næringslivet og for helsemyndighetene og politimyndighetenes ressursbruk.  

MAKS uteliv Nedre Glomma anbefaler derfor politikere, samfunnsaktører og andre beslutningstagere 
å følge med på de oppsummerte erfaringene MAKS formidler gjennom denne årsrapporten.  Denne 
erfaringsbaserte kunnskapen vil kunne være nyttig ved by- og næringsutvikling og annen 
samfunnsplanlegging i regionen.   

Årsrapporten 2021 viser at MAKS samarbeidet gjennom bransjeaktørene, tilsynsmyndighetene, 
vektere og MAKS forebyggende politipatruljer må opprettholdes og gis gode rammevilkår. Det 
samme gjelder kommunene sin satsing på ansvarlig alkoholhåndtering og tverrfaglig innsats for et 
trygt og trivelig uteliv i Nedre Glomma regionen. 

 
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 miljøer for alle, uansett inntekt og levekår. 

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