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Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015–2017

Sammendrag
Overnattings- og serveringsnæringen har siden 2015 vært en av Arbeidstilsynets prioriterte
næringer. Denne rapporten gir en foreløpig oppsummering etter de tre første årenes innsats.
Tilsyn var hovedvirkemiddelet i satsingen og i perioden 2015 til 2017 har Arbeidstilsynet
gjennomført 4 459 tilsyn med virksomheter i overnattings- og serveringsnæringen. Av disse var
3 404 tilsyn med serveringsvirksomheter og 711 tilsyn med overnattingsvirksomheter.
Overnattings- og serveringsnæringen sysselsetter over 90 000 arbeidstakere. Næringen har en høy
andel unge arbeidstakere, høy andel utenlandske arbeidstakere, det er lav organisasjonsgrad blant
ansatte og mange sysselsatte er ufaglærte. Dette og flere andre forhold fører ofte til manglende
kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter, i næringen. Dette gjør de ansatte mer
utsatt for ulike arbeidsmiljøproblemer.
Arbeidstilsynets kunnskap og erfaringer fra tidligere tilsyn viser at yrkesgrupper innen overnatting
og servering er utsatt for flere arbeidsmiljøproblemer. Det er en av de mest risikoutsatte
næringene. Arbeidstilsynet har derfor en prioritert aktivitet rettet mot næringen.
Resultater fra tilsynene i perioden 2015 til 2017 viser at det i en stor andel virksomheter innenfor
overnatting og servering var mangler knyttet til organisatoriske forhold som arbeidsavtaler,
planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling.
Arbeidstilsynet fant avvik og varslet vedtak om pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene.
•

To av ti av de kontrollerte virksomhetene manglet skriftlig arbeidsavtale og der hvor det forelå
en skriftlig arbeidsavtale var nesten 60 prosent av disse mangelfulle arbeidsavtaler som ikke var
i tråd med minstekravene i regelverket.

•

Vi fant også mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. To av ti manglet kontroll på de
ansattes arbeidstid og i underkant av en tredjedel av de kontrollerte virksomhetene hadde
ikke gjennomført tiltak for å sikre kontroll på arbeidstiden til de ansatte. Like mange manglet
arbeidsplaner med oversikt over hvem som skal jobbe til hvilke tidspunkter. 4 av 10 av virksomhetene ga ikke ansatte godtgjørelse for overtid.

I tilsynene avdekket Arbeidstilsynet mangler innenfor grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, blant annet kartlegging og risikovurderinger, verneombudsordning, HMS-opplæring av
verneombud og leder, og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste.
•

6 av 10 av de kontrollerte virksomhetene hadde ikke valgt verneombud for virksomheten. Der
vi finner verneombud manglet like mange av disse lovpålagt opplæring.

•

Hver tredje arbeidsgiver manglet lovpålagt HMS-opplæring for ledere, og halvparten mangler
systematisk oversikt over risikofaktorene på arbeidsplassen og har heller ikke satt i gang tiltak
for å håndtere disse.

•

Halvparten av de kontrollerte virksomhetene var ikke tilknyttet en godkjent
bedriftshelsetjeneste.
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Om bransjen
I 2017 var det 93 673 som var sysselsatte innen overnatting og servering. 71 prosent arbeidet i
det som er definert som restaurantvirksomhet, mens 29 prosent arbeidet i hotellvirksomheter.
Næringen er preget av mange små virksomheter med få ansatte og høy turnover, hyppige
eierskifter og konkursryttere.

Ufaglært arbeidskraft og lav organisasjonsgrad
De største yrkesgruppene innenfor næringen er kokk, kjøkkenassistent og servicepersonell.
Overnatting og servering er en arbeidsintensiv næring som i stor grad sysselsetter ufaglært
arbeidskraft. Disse momentene fører til en bransje som har et mangfoldig arbeidsmiljø med ulike
forutsetninger for ulike grupper.
Mange virksomheter i næringen kjennetegnes av at partssamarbeidet, slik vi kjenner det fra
andre deler av norsk arbeidsliv, er fraværende. Flertallet har ikke tariffavtale og
organisasjonsgraden blant ansatte er lav.
Sammenlignet med andre næringer er det også mer utbredt med midlertidige ansettelser i
overnatting og servering.

Kvinner, unge arbeidstakere og innvandrere
Det er flest kvinner som jobber i næringen. Samtidig er en høy andel av arbeidstakerne unge, og
en stadig økende andel arbeidstakere med innvandringsbakgrunn.

Utsatt for mange fysiske risikofaktorer
Arbeidstakere i denne næringen er utsatt for ulike risikofaktorer som for eksempel å måtte jobbe
i sterk varme, bruke hudirriterende stoff, få vann på huden og arbeide i sterk støy. Det er vanlig å
arbeide mye stående med gjentatte eller ensidige bevegelser og ofte i fremoverbøyd stilling.
Flere arbeidstakere enn gjennomsnittet for befolkningen oppgir å måtte arbeide i et høyt tempo,
ofte eller alltid. Denne næringen peker seg også ut som en av næringene med høyere forekomst
av ryggsmerter, bensmerter, arbeidsrelaterte hudplager, nedsatt hørsel og psykiske plager
sammenlignet med andre.

Seksuell trakassering, konflikter og vold og trusler
14 prosent i denne næringen oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.
Sammenlignet med alle næringer totalt er det dobbelt så mange i denne næringen som oppgir at
de selv er involvert i ubehagelige konflikter med en arbeidskollega. Flere oppgir også at de
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opplever dårlig forhold mellom ansatte og kunder/klienter, må arbeide ansikt til ansikt med
kunder, og må skjule negative følelser ovenfor kunder.
I en rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet kom det frem at fire personer i perioden 2000–2016
døde av påført voldsskade i overnattings- og serveringsnæringen.

Useriøsitet og arbeidslivskriminalitet
Overnattings- og serveringsnæringen har flere risikofaktorer som kan true norsk arbeidsliv. Det er
for eksempel utenlandske arbeidstakere som arbeider under lovstridige lønns- og arbeidsvilkår,
jobber uforsvarlige lange skift og uten tilstrekkelige hvilepauser.
Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Det kjennetegnes av kriminelle aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet
til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse. Falsk dokumentasjon og systematisk omgåelse av regelverket er også en risikofaktor i denne næringen.
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Hva gjorde vi
I satsingen brukte vi alle Arbeidstilsynets virkemidler som er tilsyn, veiledning, premissgiving og
samarbeid med andre.
Satsingens hovedaktivitet var tilsyn, men vi samarbeidet også med partene og andre
myndigheter, og vi gjennomførte veilednings- og kommunikasjonstiltak.

Tilsyn
Formålet med tilsynene var å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at
arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager skal reduseres. I tillegg samarbeider Arbeidstilsynet med andre kontrolletater for å redusere antall useriøse virksomheter som driver i strid med
norsk regelverk.
Temaet for tilsynene var valgt med bakgrunn i kjente arbeidsmiljøutfordringer i næringen og var i
hovedsak:
•

Arbeidsavtaler

•

Arbeidstid og arbeidsplaner

•

Overtidsbetaling

•

Informasjon og opplæring

•

Verneombudsordning

•

Tilknytning til bedriftshelsetjeneste

•

Sosial dumping og useriøsitet

•

Innkvartering

•

Ergonomi og psykososiale arbeidsbetingelser inkludert vold og trusler

I aktiviteten var forebyggende systematisk HMS-arbeid hovedtema. I dette ligger også
forebygging av useriøsitet og sosial dumping ved at vi for eksempel kontrollerte vilkår for
utenlandske arbeidstakere når det gjaldt lønn og andre ytelser, arbeidstid, bostandard etc.
sammenlignet med norske arbeidstakere.
Arbeidstilsynet gjennomførte både uanmeldte tilsyn og forhåndsmeldte tilsyn i denne aktiviteten.
Spesielt overfor serveringsvirksomheter var hovedvekten av tilsynene uanmeldte, mens vi for
overnattingsvirksomheter i hovedsak gjennomførte tilsyn som var meldt på forhånd.

8

Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015–2017

Videre var det så en opptrapping og intensivering av tilsyn i høysesonger når det potensielt er
større utfordringer knyttet til for eksempel arbeidstidsforhold, hovedsakelig på sommeren (mai–
september) og i julebordsesongen (november–januar).
Samarbeid og felles tilsyn med andre myndigheter og kontrolletater ble planlagt og gjennomført i
noen av tilsynene, og da spesielt der det var mistanke om sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet.

Veiledning
Veilednings- og kommunikasjonsarbeidet hadde som mål at arbeidstakere og arbeidsgivere i
overnattings- og serveringsbransjen skulle:
•
•
•

Få økt kunnskap om reglene for det norske arbeidslivet
Få økt kjennskap til fordelene ved å følge regelverket
Følge regler for norsk arbeidsliv

Blant tiltakene som Arbeidstilsynet gjennomførte, var:
•

deltakelse med innlegg på seminarer

•

deltakelse med stand på messene Restaurant Expo 2016 og SMAK 2017

•

redaksjonelle saker i nasjonale og lokale medier

•

forskjellige møter hos bransjeorganisasjoner og arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner

I løpet av prosjektårene ga Arbeidstilsynet samlet sett om lag 41 000 mennesker i Norge veiledning
om forebygging av risiko i denne næringen.
Unge arbeidstakere var en prioritert målgruppe for Arbeidstilsynet. Et av de største tiltakene for
å øke deres kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet var kampanjen «Kjedelig, men
viktig». Ti informative filmer med korte budskap om basisrettigheter i arbeidslivet ble annonsert
på Youtube og delt i andre sosiale medier. Filmene ble til sammen vist rundt én million ganger.
Kampanjen skapte også stort engasjement på kampanjens Facebook-side, hvor Arbeidstilsynets
svartjeneste svarte på spørsmål om arbeidsforhold.

Samarbeid med andre
Samarbeid med ordningen for regionale verneombud (RVO)
De regionale verneombudene besøker små- og mellomstore virksomheter innen overnatting og
servering. Der det ikke er etablert vernetjeneste bidrar de til at dette opprettes, og ved behov
trer de inn i rollen som verneombud. De bidrar med råd og veiledning om systematisk HMSarbeid. Arbeidstilsynet samarbeidet i aktiviteten med de regionale verneombudene for hotell og
restaurant. De regionale verneombudene har god kjennskap til og utdypende kompetanse om
aktuelle tilsynsobjekt, og det var svært nyttig å dele erfaringer og kunnskap.

9

Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015–2017

Samarbeid med andre etater i a-krimsamarbeidet
I januar 2015 kom handlingsplan for styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet mellom
Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten. Overnatting- og serveringsbransjen er en av de
næringene som er spesielt nevnt i handlingsplanen som et aktuelt område for en felles
tverretatlig operativ innsats. Arbeidstilsynet samarbeidet med andre etater i tilsyn med
overnatting og serveringsvirksomheter hvor dette var aktuelt. Dette ble gjort i 603 tilsyn.
Samarbeid med Treparts bransjeprogram uteliv
Arbeidstilsynets aktivitet overfor overnatting og servering ble gjennomført i tett samarbeid med
Treparts bransjeprogram for uteliv. En felles målsetting var å utvikle nye innfallsvinkler,
arbeidsformer og metoder som bidrar til bedre resultater enn det myndighetene og partene
oppnår hver for seg. Dette skal bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i bransjen.
Blant aktivitetene som ble satt i gang i dette samarbeidet var en e-guide for å starte og drive et
utsted. Guiden ble laget i samarbeid med Brønnøysundregisteret. I tillegg har
bransjeprogrammet initiert og gjennomført kampanjen «Kjedelig, men viktig» rettet mot unge
arbeidstakere og en felles kampanje mot seksuell trakassering i utelivsbransjen kalt «Sammen
setter vi strek for seksuell trakassering» (#settestrek).
Samarbeid med Arbeidslivets kompetansesenter for rus – og avhengighetsproblematikk (AKAN)
AKAN har en satsing inn mot hotell og restaurantbransjen med støtte fra NHO og Fellesforbundet
og i den forbindelse inngikk satsingen et samarbeid med AKAN. 60 av Arbeidstilsynets inspektører
ble kurset i Akan-modellen, og kan bruke denne i sin veiledning overfor bedrifter. I tillegg har
Arbeidstilsynet samarbeidet med AKAN om deltagelse på bransjemesser med stor suksess.
Samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har en felles innsats mot trakassering
og seksuell trakassering i utelivs- og overnattingsnæringen. Arbeidstilsynet og LDO jobbet fram
en felles forståelse av begrepene trakassering og seksuell trakassering, slik at dette følges opp på
samme grunnlag i begge etater. Vi gjennomførte en felles intern opplæring og vi har utarbeidet
en veileder med praktiske råd og forslag for å forebygge og hindre seksuell trakassering i
bransjen. Veilederen ble lansert i august 2018, samtidig med kampanjen «Sammen setter vi strek
for seksuell trakassering» (#settestrek).
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Tema og funn fra tilsyn
I tilsynene kontrollerte Arbeidstilsynet flere temaer knyttet til virksomhetens systematiske
arbeidsmiljøarbeid. Hvert tema hadde ett eller flere kontrollpunkt, og det ble gjort en vurdering
av om det var avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser for hvert enkelt kontrollpunkt. Dersom
det ble avdekket avvik fra regelverket, var omfanget og/eller alvorligheten av avviket avgjørende
for om Arbeidstilsynet ga en reaksjon, for eksempel varsel om eller vedtak om pålegg. Nedenfor
presenterer vi tall fra gjennomføring av tilsynene.

Tilsyn og reaksjoner
Arbeidstilsynet gjennomførte totalt 4 459 tilsyn i løpet av satsingen. Av disse var 3 404 tilsyn i
serveringsvirksomheter og 711 tilsyn i overnattingsvirksomheter. Vi ga reaksjoner i form av varsel
om pålegg i omlag 80 prosent av tilsynene. For serveringsvirksomhetene var reaksjonsprosenten
på 79 prosent, mens den for overnattingsvirksomhetene var 78 prosent. Arbeidstilsynet ga også
overtredelsesgebyr i 15 av tilsynene, tvangsmulkt i 14 tilsyn og 6 av virksomhetene ble
politianmeldt.
Hovedvekten av reaksjonene var knyttet til organisatoriske arbeidsbetingelser og HMS-arbeid og
HMS-ressurser. I hovedsak var det de samme funnene som ble avdekket gjennom hele prosjektperioden. Resultatene viser også at det ble avdekket en høyere andel avvik i uanmeldte tilsyn
sammenlignet med meldte tilsyn.

Verneombud
Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir
utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.
Verneombudet har derfor en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. I en næring hvor vi finner
mange som er nye i arbeidslivet har verneombudet en spesielt viktig rolle for å ivareta deres
rettigheter og sørge for at de arbeider i et trygt arbeidsmiljø.
61 prosent av virksomhetene hadde ikke valgt verneombud. I de virksomhetene der det var valgt
verneombud, fant vi at 61 prosent av dem ikke hadde fått den obligatoriske opplæringen.

HMS-opplæring av arbeidsgiver
For å kunne ta de riktige beslutningene om forhold som gjelder arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver
ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan
virksomheten skal arbeide systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet.
I 35 prosent av tilsynene fant vi at arbeidsgiver ikke hadde tilstrekkelig opplæring i helse, miljø og
sikkerhet.
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Kartlegging og risikovurdering
Arbeidsmiljøloven har krav om at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er
fullt forsvarlig. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan gi utslag på helsetilstanden. Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiver arbeider
godt med å kartlegge og risikovurdere de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen og som
kan innvirke på arbeidstakernes helse og velferd.
I de tilsynene hvor virksomhetens kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak var tema,
fant Arbeidstilsynet avvik i 52 prosent av tilsynene.

Bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMSarbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. Ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har et risikofylt arbeidsmiljø og virksomhetene
i bransjen er gjennom en egen forskrift pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.
I 50 prosent av tilsynene avdekket Arbeidstilsynet at virksomheten ikke har tilknyttet seg en
godkjent BHT. Der hvor det var inngått avtale med en godkjent BHT fant vi i 57 prosent av
tilsynene avvik knyttet til å utarbeide plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsavtaler
Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale, uansett om det er en fast eller midlertidig
stilling. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalen skal
inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven
er det angitt minimumskrav til hva en arbeidsavtale skal inneholde.
I 18 prosent av tilsynene manglet arbeidstakere en skriftlig arbeidsavtale med arbeidsgiver. I de
tilfellene der arbeidstakerne hadde en arbeidsavtale, fant Arbeidstilsynet at disse var mangelfulle
i 58 prosent av tilsynene.

Arbeidstid
Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at arbeidstidsordningene skal være slik at arbeidstakerne
ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Det er krav til hvor mange timer den enkelte arbeidstaker kan jobbe, bestemmelser
om overtid og at det skal foreligge oversikt over hvor mye den enkelte har jobbet. For arbeidstakere som arbeider til ulike tider av døgnet, skal arbeidsgiver dessuten utarbeide en arbeidsplan
som viser tidene den enkelte arbeidstaker skal arbeide.
I tilsynene fant vi ulike avvik knyttet til arbeidstidsbestemmelsene:
•

I 27 prosent av tilsynene hadde ikke arbeidsgiver fastsatt arbeidsplan for arbeidstakeren
som arbeider til ulike tider på døgnet.
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•

I 17 prosent av tilsynene hadde ikke arbeidsgiver fortløpende oversikt over hvor mye den
enkelte arbeidstaker arbeidet.

•

I 28 prosent av tilsynene, der dette ble kontrollert, hadde ikke arbeidsgiver kontroll med
at arbeidstiden til arbeidstakerne var innenfor rammene i arbeidsmiljøloven.

•

Arbeidstilsynet avdekket i 42 prosent av tilsynene at ansatte ikke fikk godtgjørelse for
overtid.

Vold og trusler
I 2017 ble vold og trusler tatt inn som tema i satsingen og i tilsynene med virksomhetene.
Bakgrunnen for dette var at overnatting og servering er en av bransjene som har høyere risiko for
vold og trusler enn andre. Arbeidsgivere skal forebygge at arbeidstakere utsettes for vold og
trusler på den samme systematiske måten som de forebygger andre risikoforhold på
arbeidsplassen.
I 1 093 tilsyn kontrollerte Arbeidstilsynet om arbeidsgiver har utarbeidet en plan eller iverksatt
nødvendige tiltak for å forebygge vold og trusler. Vi avdekket avvik i 26 prosent av disse
tilsynene. Andelen avvik var høyere i overnattingsvirksomheter (32 prosent) enn i
serveringsvirksomheter (23 prosent).
Figuren nedenfor viser andel avvik innen de ulike tema for overnatting og servering totalt

Andel avvik fordelt på tema
Bedriftshelsetjeneste - bistand
Bedriftshelsetjeneste - tilknytning
Verneombud - opplæring
Verneombud - valgt verneombud
Arbeidsavtale - utarbeidet skriftlig arbeidsavtale
Arbeidsavtale - innhold
Arbeidstid - godtgjørelse for overtid
Arbeidstid - oversikt/registrering
Arbeidstid - tiltak for å sikre kontroll med arbeidstiden
Arbeidstid - utarbeide arbeidsplan
Opplæring arbeidsgiver
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Figuren nedenfor viser andel brudd på ulike tema innenfor henholdsvis overnatting og servering.

Overnatting vs servering
Opplæring - arbeidsgiver
Arbeidstid - utarbeide arbeidsplan
Arbeidstid - tiltak for å sikre kontroll med
arbeidstiden
Arbeidstid - oversikt/registrering
Arbeidstid - godtgjørelse for overtid
Arbeidsavtale - innhold
Arbeidsavtale - utkast til skriftlig arbeidsavtale
Verneombud - valg
Verneombud - opplæring
HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
HMS arbeid - avviksrutine
Bedriftshelsetjeneste - tilknytning
Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
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Overnatting

Det var noe høyere andel brudd i serveringsvirksomheter for de fleste tema sammenlignet med
overnattingsvirksomheter. Andel brudd innenfor mange av temaene var likevel forholdsmessig
høyt for begge bransjene.
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Oppsummering
Overnatting og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene med flere ulike arbeidsmiljøutfordringer. Næringen er preget av mange små virksomheter og høy turnover, hyppige eierskifter og konkursryttere. Det er en bransje med en stor andel unge og utenlandske arbeidstakere.
Bransjen er i tillegg preget av lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter. Dette
bidrar ofte til lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både rettigheter og plikter, og gjør
at arbeidstakere blir ekstra utsatt for ulike arbeidsmiljøutfordringer. Næringen er også påvirket av
økonomiske konjunkturer og har høyere arbeidspress i ulike sesonger.
Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i årene 2015–2017 viser at det fortsatt er store utfordringer i
bransjen. I de 4 459 tilsynene ble det funnet avvik og varslet vedtak om pålegg i nesten 80 prosent
av tilsynene. Resultater og erfaringer fra tilsynene viser at det fortsatt i en stor andel virksomheter
innenfor overnatting og servering er mangler knyttet til organisatoriske forhold som arbeidsavtaler,
planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Det er også
mangler innenfor grunnleggende HMS-forhold som verneombudsordning, HMS-opplæring av
verneombud og leder, og tilknytning til og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste.
Det er til dels store forskjeller innad i næringen. I overnattingsbransjen er det forskjeller i tilstanden mellom de større kjedene og de mer frittstående virksomhetene. Her er utfordringen
arbeidstid, og arbeidsgivere bør sette seg mer inn i arbeidstidsbestemmelsene for å kunne gi
sine ansatte et trygt arbeidsmiljø.
I serveringsbransjen er det et stort spenn av ulike virksomheter og utfordringer. Næringen har
også spesielle utfordringer knyttet til arbeidstid og manglende overtidsbetaling, her fant vi også
mange brudd knyttet til skriftlige arbeidsavtaler. Årsaker til utfordringene i serveringsbransjen er
sammensatte. Noen av utfordringene knyttes til det store omfanget av små virksomheter og
stadige nyetableringer og eierskifter, gjerne med arbeidsgivere som dermed mangler kunnskap
og ressurser til å prioritere sitt arbeidsmiljø. Flere virksomheter kan ha utenlandske arbeidstakere
og arbeidsgivere som ikke kjenner reglene i det norske arbeidslivet.
For mange unge og utenlandske arbeidstakere er dette ofte den første arbeidserfaringen de har i
Norge. Utenlandske arbeidstakere har flere utfordringer i møte med norske virksomheter i denne
næringen både når det gjelder språkutfordringer, kulturforskjeller og manglende kunnskap om
norske arbeidsforhold. Derfor er det svært viktig at arbeidsgivere har det mest elementære på
plass som korrekte arbeidskontrakter og et fokus på forebyggende arbeidsmiljø.
Nye og uerfarne arbeidsgivere har ikke i ryggmargen hvordan de skal kartlegge arbeidsmiljøet og
vurdere hva som må gjøres for å redusere helseskadelige belastninger. For å ha et levende system
for arbeidsmiljøet og inkludering må virksomheten ha et lett oversiktlig helse-, miljø og sikkerhetssystem med god struktur. Et godt og systematisk HMS-arbeid forutsetter også at medvirkningsapparatet er på plass og fungerer slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker følger opp sine plikter.
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Vi fortsetter innsatsen i næringen
Arbeidstilsynets kunnskap om næringen og våre erfaringer fra tilsyn, viser at det fortsatt er
nødvendig med en kontinuerlig innsats i overnattings- og serveringsbransjen. Siden næringen er
preget av stadig nyetableringer og eierskifter, er det viktig for Arbeidstilsynet å fortsette å følge
opp næringen for å sikre en varig forbedring av arbeidsmiljøet.
Arbeidstilsynet har i 2018 og 2019 en pågående aktivitet i næringen. Vi ser at det fortsatt er viktig
å ha fokus på de elementære organisatoriske forholdene i virksomhetene som arbeidsavtaler,
planlegging og registrering av arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Samtidig ser vi på de
grunnleggende HMS-forholdene som verneombudsordningen, opplæring av verneombud og
leder og tilknytning til og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste.
Siden våren 2017 har det også vært et større fokus på seksuell trakassering i bransjen. Arbeidstilsynet har tatt inn dette temaet i tilsyn og veiledning i 2018, og i samarbeidet med Likestillingsog diskrimineringsombudet og Treparts bransjeprogram uteliv.
I januar 2018 trådde det i kraft en forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-,
serverings- og cateringvirksomheter. Det vil si at det i praksis ble innført en minstelønn i alle disse
virksomhetene. Arbeidstilsynet vil følge opp kravene til minstelønn i de planlagte tilsynene i 2019.
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