
Brukerreise, skjenkebevilling i Oslo

Informasjonsinnhenting
Søknadsprosess

Andiam ilit, senit dit adipsum alis nis 
adiamet am, con ulputet wis eu feu-
gait elenim ipit ulla feu faciduis del 
ut verilissis dolobore dolortie dolore 
digna feugait irit aciliqu

Ulike sider hos NAE informerer om de ulike prøvene man trenger, 
informasjon om lover og regler + mulighet for å melde seg på. Det 
er ca. 17 undersider under “Skjenkebevilling” på NAEs sider. 

NAEs nettsider

Søker

Næringsetaten

Støttesystemer

Erfaren søker

Franchisetagere og kjeder

Brukere av skjenkebevillingsøknad

Saksbehandlere i NAE

Noen av brukerne har lang erfaring og er godt drevne i det å søke 
om skjenkebevilling. De vet hvem de skal snakke med i etaten, og 
hvilke vedlegg som skal legges ved. De får sin informasjon mest 
fra andre aktører i bransjen. 
Behov: 
- Rask saksbehandlingstid
- Veiledning underveis i søknadsskjemaet
- Mulighet for å sjekke hvordan det går med saken

I større matvarekjeder kan det være en driftskoordinator som står 
for søknaden (avhengig av juridisk struktur). De bruker ofte mye tid 
på å få all relevant informasjon fra de ulike butikkene, samt endre på 
bevillinger til hver enkelt butikk ved en enkel endring på selskapss-
nivå. Franchisetagere eier sin egen enhet innen et system, og må 
ofte forhold seg til komplekse eierstrukturer. 
Behov driftskoordinator:
- Mulighet for å endre flere bevillinger samtidig når det er gjort én 
endring på selskapsnivå
- Rask saksbehandlingstid
- Veiledning underveis i søknadsskjemaet
Behov franchisetager:
- Kunnskap om eierforhold

Saksbehandlere i NAE er gruppert (?) i forberedende saksbe-
handler som gjør klar all informasjon sånn at en jurist kan 
fatte et vedtak. Det kan ta lang tid fra første søknad sendes til 
saken er klar for vurdering pga mangelfulle søknader, vent-
ing på høringsinstanser og/eller fravær på kontoret. 
Behov: 
- Komplette søknader
- Raske høringer
- Gode internsystemer

Kunnskapsprøver
Informasjonsinnhenting Fylle ut søknadsskjema

Mottar 
tilbake-
melding

Venter Mottar vedtak

Høringsinstanser

Det går også an å bestille 
et hefte fra vinn.no som 
omhandler temaer man 
må kunne for å ta prøvene. 

NAE  tilbyr å ta etabler-
erprøven hver torsdag. 
Daglig leder og assis-
terene daglig leder må 
ha bestått for å kunne 
søke om skjenkebevil-
ling. 

Det er ikke mye informasjon 
om selve søknadsskjemaet på 
NAEs sider før man begynner 
utfylling. 

Det er lite eller ingen veiledning underveis i søknadskjemaet. Det går ikke å lagre 
skjemaet, og mange må begynne på nytt fordi de må finne flere dokumenter som 
skjemaet etterspør. NAE mottar telefoner fra brukere for å få hjelp til utfyllingen. 

Sender, mottar 
bekreftelse

Venter Innhenter etterspurt doku-
menter, ettersender

Mottar 
godkjenning?

Svarer på spørsmål etc. Avholder prøve Svarer på spørsmål
Vurderer søknad - sjekker at 
alle oppluysninger og vedlegg 
er med. 

Gir tilbakemelding 
på mail og i brev. 

Svarer på spørsmål etc. mottar nye 
dokumenter, sender bekreftelse hvis 
søknad er komplett. 

Sender søknaden 
på høring. 

Venter, mottar spørsmål om søknaden, tar i mot uttalelser et-
ter hvert som de kommer inn. 

Politi

Skatt

Kemneren

Bydelen

Saksbehandler samler alle uttalelser, gjør forenklet vedtak 
hvis ingen bemerkninger. 

“Sidene våre er ganske uoversiktlige, 
og man må klikke mye” - ansatt NAE 

“Det burde vært mer informasjon om hva 
man skal oppgi og hva man skal legge ved 
før man begynner å fylle ut skjemaet” - 
driftskoordinator stor matvarekjede

“Jeg vet hva jeg skal skrive og hva jeg skal 
legge ved for å få rask saksgang basert 
på erfaringene mine de siste 9 årene.” - 
festivalarrangør

“Av 920 mottatte søknader i 1. 
tertial 2013 var kun 14 komplette 
fra søkers side.” 
- fra Næringsetatens plan for 
elektroniske tjenester i perioden 
2014 - 2017

“Det vanligste spørsmålet vi får er om 
hvordan det går med søknaden.” - 
saksbehandler NAE

“Det er svært varierende hvor lang tid de ulike høringsin-
stansene bruker. I flere bydeler møtes bydelsutvalget én gang i 
måneden.” - saksbehandler NAE

“Hvis det haster, ringer vi Næringsetaten og 
hører hvordan det går. Sist gang ringte vi 
også den aktuelle bydelen.” - Driftskoordina-
tor stor dagligvarekjede. 

Uerfaren søker
En del (tall?) av søkerne er uerfarne og har ikke vært mye i kontakt 
med etaten tidligere. En del av disse igjen har ikke norsk som 
morsmål, og dette kan komplisere søknadsprosessen. 
Behov: 
- Forstå hva som trengs av dokumentasjon når man søker, krav til 
denne og hvor man finner den
- Forstå hvordan søknadsprosessen fungerer
- Veiledning underveis i søknadsskjemaet
- Mulighet til å lagre og komme tilbake til søknadsskjemaet
- Bekreftelse på at skjemaet er sendt + info om videre løp
- Mulighet for å sjekke hvordan det går med saken

Høringsinstanser
NAE må sende alle skjenkebevillinger (faste?) på høring til 5 
ulike instanser; politiet, kemneren, skatt øst, ligningskontoret 
og bydelen. Disse vurderer søknaden utfra sine kriterier og 
svarer via post. Det er stor variasjon i tiden de ulike in-
stansene bruker. 


