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FÖRSLAG TILL ÄNDRAD ALKOHOLLAGSTIFTNING
ALLMÄNT
PAM understöder enklare alkohollagstiftning inom restaurangbranschen men betonar att detta inte ska ske
på bekostnad av säkerheten för anställda och kunder. I samband med ändringarna är det ytterst viktigt att
lyfta fram särskilda skyldigheten för aktörer att se till säkerheten både för kunder och för anställda i olika
ålder. Till exempel inom restaurang- och säkerhetsbranscherna ska det dras upp klara gränser för
arbetsuppgifter. Ytterligare är det viktigt att ordningsvakters arbetsuppgifter beskrivs tillräckligt detaljerat
så att anställdas och kunders säkerhet kan tryggas under alla omständigheter.
PAM rekommenderar att i samband med bestämmelserna om säkerheten för anställda och kunder ska
åländska ändringen av alkohollagstiftningen åtminstone iaktta motsvarande bestämmelser i finländska
alkohollagstiftningen.
TILLSTÅND FÖR FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER
PAM hoppas att i samband med tillstånd för förlängda öppettider förutsätts av sökande av
serveringstillstånd en konkret plan för övervakning av ordningen också i situationer då kundmängderna
varierar mycket inom kort tid (t.ex. evenemang). En plan ska tas fram också när det söks tillstånd för
servering utomhus eller för viss tid.
Är tillstånden behovsprövade kan deras utvärdering i vissa fall baseras på subjektiva bedömningar. Därför
ska det finnas otvetydiga och klara kriterier för att bevilja tillstånd baserade till exempel på striktare
övervakning av servering, kundsäkerhet och arbetarskydd. Kriterierna kunde ytterligare omfatta hur
restaurangen beaktat personalantalet, dess kompetens och arbetarskydd, kundsäkerheten (inkl. att någon
inte serveras för mycket) och eventuella olägenheter för omgivningen.
RÄTT ATT SERVERA FÖR 16 ÅR FYLLDA
Servering ska ske under direkt övervakning av ansvarige föreståndaren eller dennes vikarie om serveringen
tas hand om av en person som fyllt 16 år. PAM anser att för att garantera säkerheten för personalen och
kunder ska alla anställda ha ett intyg som visar deras kunskaper (s.k. serveringspass).
Eftersom under 18-åriga är minderåriga ska det iakttas särskild noggrannhet då det handlar om deras
arbetarskydd. Till exempel handledningen och introduktionen av unga och övervakningen av deras arbete
ska arrangeras särskilt noggrant. Denna skyldighet omfattar också situationer då aktören har ett
serveringstillstånd för viss tid.
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ÖVERVAKNING AV ORDNINGEN SKA TRYGGA SÄKERHETEN FÖR KUNDER OCH ANSTÄLLDA
PAM vill ytterligare kommentera den övervakning av ordningen som väsentligen hör ihop med
utminutering och servering av alkoholdrycker.
För att trygga säkerheten för anställda och kunder måste ordningsvakter kunna fokusera på sin
huvuduppgift – att övervaka ordningen. PAM betonar att om det är möjligt att ge ordningsvakter andra
uppgifter får dessa inte påverka övervakningen av ordningen. Ordningsvakter får därmed inte ta hand om
sådana uppgifter som binder dem och begränsar deras iakttagelseförmåga till annat arbete eller en annan
arbetsplats. För övervakning av ordningen får ambulerande ordningsvakter användas endast som en extra
resurs.
PAM betonar att myndighetsanvisningar ska så otvetydigt som möjligt beskriva uppgifterna för
ordningsvakter och deras lämpliga antal i olika situationer (inkl. serveringstillstånd för viss tid). Förutom att
detta bidrog till säkerheten för kunder och anställda främjade detta lika behandling av företagare och
regional jämlikhet. Tillräcklig och rätt fokuserad övervakning ökar trivseln bland kunder och stöder
företagare inom branschen – inte tvärtom.
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