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Kurs i Ansvarlig Salg

Fra ide til gjennomføring
• Det ble laget et forslag til kursoppsett for
Ansvarlig salg, hvor Ansvarlig vertskapskurs ble
brukt som mal
• Følgende områder ble vurdert til kunne være av
interesse:
- Gjennomgang av lovverk og alkoholpolitiske
retningslinjer
- Innlegg om alkohol og folkehelse
- Innlegg om kontroll etter alkoholloven
- Innlegg av politiet med aktuelle tema
- Gjennomgang av ølsalgskolen (https://olsalg.no/)

Fra ide til gjennomføring II
Skjenkeforum
Forslag til kursoppsett ble presentert og drøftet i Skjenkeforum.
Forumet har hatt gode erfaringer med Ansvarlig vertskapskurs,
og var positive til etablering av tilsvarende kurs for
virksomheter som driver meg salg av alkohol.
Formannskapet
Forslag til kursoppsett ble lagt fram for Formannskapet. Ansvarlig
vertskapskurs er forankret politisk, det samme var ønsket for Ansvarlig
salgskurs. Formannskapet var positivt til etablering av kurs.
Informasjonsmøte
Alle med salgsbevilling ble invitert til et informasjonsmøte. Det var stor
interesse, og flere møtte.
Planleggingsgruppe
I informasjonsmøte ble det satt ned en planleggingsgruppe. I denne var
det 2 representanter fra næringen, saksbehandler og en politisk
representant

Fra ide til gjennomføring III
• Tema for kurset ble drøftet med
planleggingsgruppa
- Hva er salgsnæringens sine utfordringer?
Unngå salg av alkohol til person under 18 år, langing

- Har er salgsnæringens ønsker/behov iht. tema
Internkontroll

- Pris
Selvkost

- Tidspunkt og lengde
Hva er optimalt? Når på året?

- Avsluttende prøve
Diplom som bevis på tatt og bestått kurs

- Hvem er naturlige deltakere etc.
Styrer, reservestyrer, ansatte som selger alkohol/sitter i kassen

Fra ide til gjennomføring III
• Juventes resultat i 2016 – i snitt 30% av alle kjøpt
utført av Juventus sine kontrollører fikk kjøpt
alkoholholdig drikke.
http://skjenkekontrollen.no/

Gjennomføring
• Kurs i Ansvarlig Salg ble arrangert av den
kommunale saksbehandleren og en
politisk representant (Helse og Velferd).
• Kurs lengde totalt 5 timer.
• Kursrommet ble innredet med bord og
stoler i grupper – ønskelig å få dialog med
deltakerne.

• Avsluttende prøve – flervalgsprøve med 16
spørsmål – Kahoot!

• Evaluering

Gjennomføring II
Kl. 09.30 – Åpning v/møteleder Tormod Helås Utval for Helse og
Velferd Bø
Kl. 09.45 – Alkoholloven med forskrift, lokale regler, internkontroll og
prikktildeling v/Silje L. Ulverød rådgiver Bø kommune
Kl. 10.15 – Spørsmål/pause
Kl. 10.30 – Alkohol og folkehelse v/Helge Fredriksen KoRus
Kl. 11.00 – Lunsj
Kl. 12.00 – Utfordringer ved salg, langing etc. v/Åsmund Sanda Politiet
Kl. 12.45 – Ølsalgskolen v/Silje L. Ulverød rådgiver Bø kommune
Kl. 13.00 – Spørsmål/pause
Kl. 13.15 – Utføring av salgskontroll v/Anne Therese Rognlien og
Elin Johansen Securitas
Kl. 14.00 – Spørsmål/oppsummering
Kl. 14.10 – Prøve i Ansvarlig salgskurs
Kl. 14.30 – Slutt

Ønsker din kommune å tilby kurs
i Ansvarlig salg?
• Kursmateriell og Kahoot! kan fås av Helge
Fredriksen v/KoRus i Skien
helge.fredriksen@korus-sor.no
• Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg
silje.larsen.ulverod@bo.kommune.no
Tlf. 35 05 90 05

