
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 12.03.2018 

  

Til stede: Anthon Sørheim – James Clark, Siv Inger Ringdal – Beist Burger & Bar, Ivan 

Stewart – Scandic Park Sandefjord, Per Olav From - Politiet, Espen Molland - 

Politiet, Hege Kristin Stulen - Sandefjord kommune, Leikny Trælandshei - 

Sandefjord kommune, Helle Stokke Nalum – Sandefjord kommune. 

 

«Bry deg uteliv» - Ellen Olsen – Lions, Øyvind Rivrud - Sandefjord kommune.  

  

Forfall:  

  

 

Hege Kristin Stulen ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Hvorfor skjenkeforum 
Fylkesmann i Vestfold anbefaler kommunene å opprette egne fora med representanter fra 
kommune, politi og utelivsbransje 

 

 Medlemmer i forumet 
o Beholder dagens medlemmer som en fast «kjerne», men invitere inn andre ut i fra  

hvilke temaer som ønskes belyst i forumet 
o Aktuelle kandidater:  

i. A-krim senteret i Vestfold  - Per Olav From tar kontakt  
ii. Arbeidstilsynet (A-krim) 
iii. Skatt sør (A-krim)   
iv. Brann 
v. Skatteoppkrever  
 

 Antall møter i året:  
o 3 skjenkeforum i året (i tillegg til 2 ansvarlig vertskap) 

i. mars  
ii. mai/juni (sommersesongen)   
iii. oktober (julebordsesongen) 

  



SKJENKEFORUM | 2  

 
 

 

 Tema for neste møte i mai/juni: 
o Dialogmøte med flere instanser for å kunne bygge et godt samarbeid ved 

felleskontroller. 
 
2. Evaluering av ansvarlig vertskap 09.11.17 

 Fikk kun 7 tilbakemeldinger fra bransjen  

 De fleste var godt fornøy med innhold, form og tidspunkt 

 Skjenkekontrollen v/Annikken Johnsrud er et positivt og viktig element i Ansvarlig 
Vertskap og bør opprettholdes. 
 

 Ønskede endringer:  
o For bransjen passer det best å avvikle kurs på enten mandager eller tirsdager. 

Det er ønskelig med et kurs på dagtid og et kurs på kveldstid fordelt på årets to 
kursdager. Dette for å tilpasse seg forskjellige arbeidstider, skoleelever m.m.. 
Både kommunen og politiet var positive til dette. 

o Forslag til tidspunkt  Dagskurs: kl. 10.00 – 13.00 
Kveldskurs kl. 17.00 – 20.00 
 

 
3. Planlegging av ansvarlig vertskap 19.04.18 

 Tidspunkt:   
o kl. 10.00 – 13.00 i kommunestyresalen på rådhuset, 
 

 Aktuelle temaer:  
o Hvilke utfordringer møter skjenkekontrollen v/Annikken Johnsrud 
o Hvordan utføres kontroller og hvem blir kontrollert («forskjellsbehandling»)  

v/ Annikken Johnsrud 
o Informasjon og forslag til et alternativt til «Bry deg» i Sandefjord v/kommunen 
o Hvilke krav stilles til bransjen, kommunen og politiet for å kunne få dette 

gjennomført 
o Støy – Miljørettet helsevern 
o Overgrep – skjer ofte i sammenheng med overskjenking 

i. Hege Kristin Stulen tar kontakt med seksuelt overgrepsteam – legevakta 
 

 Saksbehandlers «hjørne» 
o Hvilke utfordringer har vi.. eks. stedfortreder 
o Krav til antall kontroller (politisk vedtatt) 
 

 Bransjens «hjørne» 
o Informasjon fra bransjen 
o Trenger innspill til temaer i skjenkeforum 
o E-læringskurs i gruppe.. samarbeide på tvers av skjenkestedene.   
o Oppfordre til å svare på evalueringsskjema som sendes ut i etterkant av Ansvarlig 

Vertskap 
 

 Dialog – spørsmål og svar: 
o Alle frammøtte kan stille spørsmål ved å skrive spørsmål på en lapp.  
o Spørsmålene blir innlevert i en pause. 
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4. «Bry deg uteliv»  

 Informasjon fra Ellen Olsen v/Lions: 
o «Bry deg uteliv» ble etablert i Tønsberg i mai 2015 med Lions som hovedsponsor  
o Norsk narkotika politiforening kurset ansatte på utestedene, leder barkeepere og 

vakter i tegn og symptomer på narkotikarus.  
o Politiet og bransjen møtes hver fredagskveld for et  kort «briefingsmøte» før 

helgen starter.  
o Prosjektet har gitt oppløftende resultater og et mye bedre uteliv i Tønsberg 

 

 «Bry deg uteliv» i Sandefjord: 
o Det har vært ønske om å få etablert «Bry deg uteliv» i Sandefjord også. Men pga  

ressursmangel hos politiet er det ikke mulig å gjennomføre på lik linje som i 
Tønsberg. 

o Målet har siden 2016 vært å inkludere noe tilsvarende inn i Ansvarlig vertskap  
uten at det foreløpig har ført fram. 

o Lions ønsker å være med å sponse et alternativ til «Bry deg uteliv» i Sandefjord,  
men dette stiller krav til forankring og forpliktelser fra både bransje, kommune og  
politi. 

o Lions stiller krav om at prosjektet administreres på en god måte, og at alle kan få  
den opplæringen som strengs. 

o Dette vil øke kompetansenivået, noe både politiet og bransjen er veldig  
interessert i. 

o Lions må være sikkper på at dette er godt forankret ute i bransjen. Liste over 
hvem som skal på kurs, samt underskrevet kontrakt. 

o Hvilke krav stilles til bransjen, kommunen og politiet for å kunne få dette 
gjennomført? 

o Forankres i Alkoholpolitisk handlingsplan. 
o Settes som vilkår til bevillingen. 
o Annet navn enn «Bry deg» i Sandefjord: eks: «Rent uteliv». 
  

Ellen Olsen fra Lions og Øyvind Rivrud fra kommunen vil diskutere vider hvordan vi kan 
tilpasse et alternativ til «Bry deg uteliv» i Sandefjord. 

 
 

5. Skjenkekontrollen i Sandefjord: 
o Bransjen er veldig fornøyd med skjenkekontrollen v/Annikken Johnsrud.  
o Det er et profesjonelt team. 
o Bransjen tro dette er årsaken til få brudd og tildeling av prikker i Sandefjord. 
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6. E-læringskurs: 

o Bransjen er veldig fornøyd med at kommune åpnet for å ta kurset i grupper 
o De har allerede høstet gode erfaringer med dette. Nye og unge i bransjen  

stiller spørsmål og lærer av de mer erfarne. 
o Flere har slått kurset i sammen på tvers av skjenkestedene. 
o Bransjen etterspør en klarere presisering på når kurset må være gjennomført for 

nyansatte. 
 

7. Politiets tilstedeværelse: 
o Bransjen ønsker et mer synlig politi. Dette er preventivt for bråk og uro. 
o Det er også ønskelig at politiet går mer inn i på selve utestede og at politihund  

brukes mer. 
o Politiet ønsker å bidra så mye som mulig, men har dessverre forlite ressurser i  

forhold til etterspørsel og behov. 
o Utestedene må alltid ringe politiet hvis de har behov for assistanse. 
o Politiet mener bransjen gjør en god jobb i henhold til forebyggende tiltak for bruk  

og omsetning av narkotika på utestedene. (f.eks. hyppig kontroll av toalettene) 
o Narkotika problematikken er vanskelig og det er politiets jobb. 
o Politiet mener videre at det er viktig at bransjen har fokus på riktig skjenking og at  

de er godt forberedt. Dette gir gode arbeidsplasser og et trygger sted for gjestene. 
o Bransjen ønsker også at politiet skal ha mer fokus på pirattaxi virksomhet.  

Parkeringen rundt inngangen til «3 lykter» ble nevnt som et sted hvor det foregår  
mye pirattaxi virksomhet. 
i. Politiet stopper langt flere enn det som syns, men det er vanskelig å 

dokumenter om de kjører pirat.  A-krim bør varsles om dette. 
o Politet har stort fokus ungdomsfester i forhold til overgrep og skjenking til  

mindreårige. 
o Ved 18 års arrangementer anbefaler politiet å være god forberedt. Sett tydlige  

rammer og gjør gode avtaler. Vær ogås tidlig på banen med et solid vaktselskap. 
o Alle russearrangementer skal varsles til politiet 
o Politiet har et ønske om null tolleranse for 1% klubber på utestedene i Sandefjord. 

Dette er klubber som driver kriminell virksomhet og som har holdninger og en 
kultur som ikke er ønsket i Sandefjord 

 
     

 

 

12.03.2018 

Helle Stokke Nalum 

Referent 

 


