
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 13.09.2019 

  

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

Olav From – Politiet, Leikny Trælandshei – Sandefjord kommune, Helle 

Stokke Nalum – Sandefjord kommune. 

 

  

Forfall:  

  

 

Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 
1. Sommersesongen 2019 

o Utfordringer ? 

 Politiet hadde ingen store utfordringer å vise til tross mange arrangementer gjennom 

sommeren. 

 Bransjen var også fornøyd, og anså sommeren som «normal» 

 

o Hva var bra ?  

 Det er etablert «taxiplass» på brygga 

 Har hatt god effekt pga tilgjengeligheten  

 Folk flest er fornuftige 

 

o Hva kan gjøres bedre ? 

 Beruselsesnivået er generelt for høyt – politipatruljen rapporter dette ofte. 

 Politiet bør ta kontakt med vaktene – vaktene setter pris på at politipatruljen er 

tilstede 

 Skjenkekontrollen kan virke skremmende for bransjen – brudd kan få store 

konsekvenser for bevillingshavere 

 Skjenkekontrollen bør kontakte skjenkeansvarlig selv om det ikke er brudd under 

kontrollen. (Kommune formidler dette videre til skjenkekontrollen) 

 

2. Ansvarlig Vertskapskurs -  05.11.2019 

o Temaer som er bestemt: 

 Informasjon om «ny» alkoholpolitisk handlingsplan – skal ut på høring 

 Bevillingsperioden som utløper 30.09.20 

 Næringsetaten i Oslo – v/Kristian Ackenhausen 



SKJENKEFORUM | 2  

 

 

o Forslag til temaer: 

 Brann –  generell informasjon  

  sjekk punkter 

 Politiet –  fokusområder 

  Julebordsesongen 

 Skjenkekontrollen – hva ser de etter under kontroll 

 Svart arbeid 

 

Bransjen har gitt tilbakemelding på at det blir for mange gjentagelser på kursene. 

Det er fortsatt et ønske om å dele opp dagen iforhold til type virksomhet 

 

3. Skjenkekontrollen -  prikktildeling (retningslinjer) 
o Helle Stokke Nalum gav en kort gjennomgang og informerte om at kommunen sender ut 

forhåndsvarslet som et ledd i å få virksomhetens versjon av saken. Dette for å kunne 

vurdere saken på best mulig måte. 

 

4. Eventuelt 

o Informasjon ut til arrangører av enkeltarrangementer/festivaler: 

 Både politiet og kommunen bruker mye tid på informasjon og veiledning. 

 Hvordan formidle kravene som stilles til arrangør på en bedre måte enn i dag. 

 Lettere «synlig» på kommunens nettside? 

 

o Russen: 

 Krevende gruppe 

 Ingen russearrangement er å anse som lukket – krever skjenkebevilling 

 Russen bør tilsnakkes i klar tale. 

 Informasjonsmøte med russen når det nye russestyret er satt etter høstferien. 

(kommunen, brann, politi m.m) 

 

o Pirattaxi: 

 Fortsatt mang i byen  

 Ikke et problem ved hovedinngangen til Park – også redusert ved inngangen til 

3.lykter (parkeringsplassen nedenfor rådhuset) 

 Mulig også noe redusert piratvirksomhet på brygga etter at det ble etablert 

«taxiplass» på brygga. 

 

o Positivt med nattbuss 
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Helle stokke Nalum  

referent 


