Tid for Aksjon våryr
Det er klart for aksjons samarbeidet mellom Næringsetaten og Oslopolitiet som skal motvirke at
unge under 18 år får tak i alkohol. Aksjon våryr pågår over et visst tidsrom i april-mai.
Aksjonen vil særlig merkes i og rundt butikker som selger øl og rusbrus. Her vil Næringsetaten og
politiet utføre kontroller spesielt med tanke på å avdekke alkoholsalg til mindreårige, falsk ID og
langing.
- Vi ønsker å sette søkelyset på slike problemer, både overfor foreldre og ungdom. I tillegg vil vi
veilede de butikkansatte i hva som er brudd på alkoholloven, sier direktør Gunnhild Haugen i
Næringsetaten.
Næringsetaten kontrollerer butikker med salgsbevilling for alkohol gjennom hele året. Men gjennom
aksjons samarbeidet med politiet kan alvorlige forhold, som langing eller bruk av lånt eller forfalsket
ID, tas hånd om der og da. I butikker der det avdekkes salg av alkohol til mindreårige, kan
Næringsetaten inndra salgsbevillingen for en periode.
Ikke uskyldig, men kriminelt
Noen ser på det å selge, skjenke eller utlevere alkohol til ungdom under 18 år som ganske uskyldig.
Langing er straffbart, enten det er foreldre, venner eller ukjente som sørger for at mindreårige får tak i
alkoholen. Å bruke ID som ikke er din rettmessige, å låne bort ID til andre eller å endre på en ID, er
straffbart. Det siste regnes dessuten som dokumentfalsk.
Både dokumentfalsk og langing er alvorlig kriminalitet. Det kan få store konsekvenser for unge å bli
tatt i å ha lånt andres, ha lånt bort eller forfalsket ID. Et urent rulleblad kan gi problemer ved reiser til
for eksempel USA og ved vandelsvurdering i forbindelse med jobb eller oppstart av bedrift.
Slik sjekker du ID
Falsk ID er utbredt, og en utfordring for de butikkansatte. Men med en bevilling til salg av rusbrus og
øl, følger også et ansvar for å sørge for at de ansatte ikke selger alkohol til mindreårige.
Det er ikke tilstrekkelig kun å be om å få se ID. ID-en må også kontrolleres opp mot personen for å
forsikre at vedkommende faktisk er den samme som på ID-en. Her følger noen tips til grundig sjekk:
•
•
•
•
•

Kontroller bildet på kortet og se på personen. Ligner bildet?
Se på fødselsdatoen
Se på navnet på kortet
Er utløpsdatoen på ID-en passert?
Om du er i tvil – spør om personen har flere ID-kort og sammenlign fødselsdatoene

