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De aller fleste bransjer har ett eller flere frynsegoder, i vår bransje er tips som ett frynsegode å 
regne 

Tips er en direkte transaksjon mellom gjest og den enkelte ansatte. Transaksjonen oppstår 
vanligvis når gjesten vil uttrykke tilfredshet med god service. Det er ingen krav om at en gjest skal 
legge fra seg tips, og størrelse på tips varierer svært fra bedrift til bedrift, tid på året, tid på 
døgnet, hvilke type service og tjenester man tilbyr o.s.v. 

I vår bedrift involverer ikke ledelsen eller bedriften seg i tipsordningen. Den enkelte ansatte 
beholder den tipsen vedkommende har opparbeidet seg i løpet av en vakt, uten noen form for 
rapporteringsplikt til ledelsen i bedriften. Ved overlappende vakter eller når det er flere personer 
på jobb finner de selv ut av en rettferdig og fornuftig fordeling av tipsen 

Norge er som kjent ett høykostland. Det å kunne tilby gode varer og tjenester som er fornuftig 
priset er en kontinuerlig utfordring i en bransje som presses på marginer og som er utsatt for 
konjuktursvingninger. I tillegg påvirkers bransjen og det enkelte serveringssted av at 
rammebetingelsene er i kontinuerlig endring, som for eksempel: 

I Stavanger har blant annet regler for skjenking blitt utsatt for til dels store endringer hvert fjerde 
år som følge av nye politiske sammensettinger i bystyret. Dette medfører for mange stadig 
endringer i konsepter, åpningstider og hvilke type alkohol man tilbyr for å kunne tilpasse seg de 
nye reglene. I tillegg har prisen på leie av kommunal grunn for uteservering økt kraftig de siste 
årene.  

For noen år siden ble det innført krav om at dørvakter skulle gjennomgår en godkjent opplæring 
og kun leies inn fra godkjente byråer. Dette førte til en kraftig økning i personalkostnadene i 
bransjen. 

De siste årene har vi også sett innføring av Personallistesystem, som har ført til økt tidsbruk til 
timekontroll og lønnskjøring samt investering utstyr, lisenser og bruk av eksterne tjenesteytere. I 
år kom det en ny Kassalov som har ført med seg investeringer i nye kassasystemer og lisenser. 

Alkoholavgiften settes opp så å si årlig, og med nye avgiftsregler for sukker har også mange av 
varene vi kjøper inn blitt dyrere.  

Nå foreslås det altså at tips skal skattelegges, at bedriften skal ha full oversikt over hva den 
enkelte ansatte mottar i tips, og at det skal betales arbeidsgiveravgift og beregnes feriepenger av 
tipsen 

For oss er dette nok en kostnadsdriver pålagt av staten, og som vanlig er det de små bedriftene 
som kommer til å lide mest under dette. Større bedrifter og kjeder har en administrasjon som kan 
håndtere denne type pålegg uten at det nødvendigvis betyr økte utgifter til lønn for å gjennomføre 
nye rutiner. 

For de mange små og uavhengige bedriftene i denne bransjen betyr dette at det blir enda flere 
administrative oppgaver på daglig leder eller barsjef, det betyr igjen at vedkommende må jobbe 
færre timer i baren og administrasjonen blir enda mer omfattende. Utgiftene til regnskapskontoret 
for lønnskjøring vil også øke. 

Lønningene er ofte en av de største utgiftene vi har i denne bransjen, og når det nå må settes av 
enda mer tid til kontroll, rutiner og innberetning blir det ikke akkurat billigere å drive 
serveringssted. Når tipsen skattelegges vil det også legge mer press på lønnsnivået i bedriften, 
noen som igjen øker driftskostnadene. 

Vi ønsker å tilby våre gjester ett hyggelig sted å omgås der man kan sosialisere og nyte sin mat 
og drikke i trygge og kontrollerte omgivelser. Samtidig er det slik at de fleste varer og tjenester vi 
tilbyr kan våre gjester anskaffe seg billigere på egenhånd. Kostnadsnivået, marginene og de 
reglene man skal forholde seg til er helt forskjellig fra en butikk, ett vinmonopol og ett 
serveringssted.  

Utfordringene med ”vorspiel” i de tusen hjem før man kommer (sent) til byn er noe mange i 
bransjen har kjent på i mange år. Den type kostnadsdriver som den foreslåtte skatteleggingen av 



tips vil føre med seg vil ikke gjøre det enklere å holde prisene på serveringssteder på ett fornuftig 
nivå. 

Til syvende og sist må man spørre seg selv hva man er mest tjent med som samfunn: At folk 
sitter hjemme, eller om man møtes ute i trygge og sosiale omgivelser.  

I en tid der digitale verktøy og sosiale medier tar stadig mer over fra det å møtes fysisk tror jeg at 
det å faktisk kunne møtes på en cafe, en kaffebar, en restaurant, pub eller nattklubb blir stadig 
viktigere, noe det hadde vært hyggelig om staten hadde hjulpet oss å legge til rette for dette, i 
stedet for å gjøre livet for serveringsbransjen stadig dyrere og mer komplisert 
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