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Rusfri arbeidstid for studenter og ansatte:
Informasjon om nye regler for servering av alkohol ved UiO.
Bakgrunn:
Forskningsrapporter har de siste årene satt fokus på økende høyt alkoholkonsum og rusbruk
blant studenter. På UiOs områder kan det i dag skjenkes alkohol fra kl.10.00 (på Frida), men
omsetningen på dagtid er relativt liten. Det har vært iverksatt innskrenket skjenketid fra
kl. 16.00 ved semesterstart de siste to årene, et tiltak rettet primært mot nye studenter. Når
det gjelder ansatte er det ved flere UiO-enheter tradisjon for servering av alkohol innenfor
ordinær arbeidstid ved mottakelser, lunsjer med internasjonale gjester, disputaser og andre
markeringer. Dette bryter med UiOs egen AKAN- avtale. UiO har videre en økende andel
studenter og ansatte som ikke drikker alkohol, og enkelte er ukomfortable med å delta i
sammenhenger hvor dette konsumeres. Behovet for en tydeligere ruspolitikk ved UiO og
forebyggende tiltak har vært etterlyst og diskutert i rektoratet, dekanmøte, direktørmøte,
Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget.
I AMU 15.12.08 ble det vedtatt at Seksjon for HMS, i samarbeid med Studieavdelingen, skal
etablere et rusutvalg med mandat til å utarbeide en overordnet ruspolitisk plattform, samt
styrke det rusforebyggende arbeidet ved UiO. Det var ønskelig at det videre ruspolitiske
arbeidet inkluderer både studenter og ansatte. En interimgruppe har startet arbeidet og vil i
løpet av høsten 2009 etablere et overordnet ruspolitisk utvalg gjeldende for studenter og
ansatte ved UiO.
Vedtak:
På bakgrunn av dette har universitetsdirektøren besluttet at arbeidsmiljøet ved UiO skal
være rusfritt både for studenter og ansatte. Det skal derfor ikke serveres/nytes alkohol
innenfor arbeidstidens kjernetid, (dvs. før kl. 15.00), på UiOs områder. Vedtaket vil gjelde
UiOs virksomheter og SiOs serveringssteder på UiOs områder, samt alle studentkjellere,
festivaltelt og andre midlertidige serveringssteder for UiOs studenter.

Vedtaket trer i kraft 1.08.09 og gjelder for hele året , inkludert ved semesterstart.
Konsekvenser:

• Markeringer på UiOs områder hvor det er ønsket alkoholservering må flyttes til etter
kl.15.00.

• SiOs serveringssteder på UiOs områder kan ikke servere alkohol før kl.15.00.
• Studentfestivalene får like vilkår og får starte alkoholskjenking kl 15.00.
• UiO fremstår som tydelig og konsekvent overfor studenter og ansatte, og i samsvar med
UiOs egen AKAN- avtale.
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• Ansvar for oppfølging : Alle UiOs enheter, SiO og DNS.
Studieavdelingen, Organisasjons- og personalavdelingen, Seksjon for HMS, samt
verneorganisasjonen kan gi støtte ved behov.
Videre fremdrift
• Dato for iverksetting: 1.08.09.
Kontakt:
Spørsmål med ansattperspektiv vedrørende informasjonen gitt overfor kan rettes til
seksjonssjef Jorulf Brøvig Silde i HMS-seksjonen: j.b.silde(ffiadmin uio no
Ved studentrettede spørsmål kan studiedirektør Monica Bakken i Studieavdelingen:
monica.bakken@admin.uio.no kontaktes.
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