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Emne: Stikkregninger fra Hotell & Restaurant
Hei.
Jeg ønsker at denne henvendelsen fremlegges for justisminister Sylvi Listhaug og adm.dir. NHO
Kristin Skogen Lund.
Undertegnende har jobbet i hotell- og restaurantbransjen i Norge i snart 30 år. En utrolig irriterende
sak dukker stadig opp, og det er «gjester» som bevisst stikker fra regningen. Dette er ikke gjester,
men simple tyver og svindlere. Flere av dem er gjengangere som bare ler når vi truer med
politianmeldelse da de er fullstendig klare over at det ikke vil føre til noe. Problemet er at så lenge
vedkommende oppgir personalia er ikke dette tyveriet straffbart i Norge, noe som ganske enkelt er
komplett uforståelig og som fører til enorme kostnader og fånyttes tidsbruk for innehavere av
servicesteder.
Det er over min fatteevne at dette ikke er straffbart. Hvordan i alle dager er det å stikke fra
serviceregninger noe annet enn for eksempel tyveri fra en butikk? Om noe burde det vært MER
straffbart da man ikke bare stjeler varer og tjenester som mat og drikke men man stjeler også
arbeidstiden som de ansatte har benyttet for å yte service til vedkommende, men stjeler muligheten
for å selge et hotellrom til en ærlig person og så videre. Når jeg eller mine kolleger prøver å anmelde
slike svindlere/tyver blir vi avvist av politiet med henvisning til å forsøke en sivilrettslig løsning. Men
dette er som regel fånyttes, da kostnadene og tidsbruken for å få tilbake beløpet som oftest vurderes
ulønnsomt.
Loven slik den fremstår i dag er en hån mot ærlige drivere og allmenn rettsoppfatning.
Kjære Sylvi og Kristin:
Problemet har vært diskutert både i NHO og diverse politiske forsamlinger mange ganger tidligere.
Men kan dere være så snille og ta dette opp til ny gjennomgang slik at vi får et lovverk som beskytter
oss? Jeg garanterer støtte fra 100% eiere og drivere i hotell- og restaurantnæringen. Og for å gjenta:
At dette ikke er straffbart og håndteres av rettsstaten er komplett uforståelig.
Håper på positivt svar
Med vennlig hilsen,
Dag S. Braathen
General Manager
Scandic Asker
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