
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 27.09.2018 

  

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

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

Hege Kristin Stulen - Sandefjord kommune, Leikny Trælandshei – Sandefjord 

kommune, Helle Stokke Nalum – Sandefjord kommune. 

 

  

Forfall:  

  

 

Hege Kristin Stulen ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Sommersesongen 2018 

Utfordringer: 

Bransjen:  

 Færre mennesker ute pga varmen. 

 

Politiet:  

 Ingen store utfordringer 

 Litt liten kapasiet på havet – politibåten.  

 

Hva var bra: 

Politiet:  

 Store arrangementer som Fjordfesten og sykkel NM gikk bra. 

Bransjen:  

 God informasjon fra kommunen ang. søknader, frister og hvilke instanser det skal 

søkes til. 

Kommuenen:  

 Fornøyd med søknadsbehandlingen av arragementer for sommersesongen 2018. 

 

Mange tilbud og arrangementer i Sandefjord sommeren 2018. 

 Ønskelig at Sandefjordsbefolking blir flinkere til å stille opp på arragementer i byen. 
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2. Ansvarlig Vertskap – 13.11.2018 

Foredrag om tegn og symptomer ved bruk av narkotika – v/NNPF Bjørn Tore Røed (2 timer) 

 

Foredrag fra SO-teamet – v/leder Linda Mølgaard Gustavsen (45 min)  

 Bransjen ønsker informasjon om hvordan de skal håndtere et overgrepsoffer – 

ivareta den overgrepene 

 

Politiet  - v/Per Olav From (ca 5-7min)  

 Hvordan ivareta bevis på åstedet ifbm. seksuelle overgrep 

 Anmeldelse av seksuelle overgrep 

 

Skjenkekontrollen – v/Annikken Johnsrud (ca 40 min) 

 Hva bør skjenkestedene i Sandefjord bli flinkere til i forhold til det som observeres og 

i forhold til type brudd/prikkbelastninger. 

 Julebordsesongen – bistandsplikten og overskjenking. 

 

Kommunen – v/Helle Stokke Nalum (ca 5 min) 

 Opplyse om kommunens hjemmeside, og hvilken informasjon som ligger tilgjengelig. 

 Minne om bransjens kontaktpersoner i skjenkeforum. 

 

 

3. Eventuelt 

Legge ut informasjon, referat og kontaktinfo (navn og mailadresse) om skjenkeforum på 

kommunens nettside  

Legge ut presentasjoner fra Ansvarlig Vertskapskurs på kommunens nettside. 

Legge ut annen viktig info. på kommunens nettside. 

 Det må presisere at søknader må foreligge tidlig, og at godkjente søknader fra 

politiet, miljørettet helsevern, leie av lokaler/områder mm må følge søknaden. 

 

Kommunen ønsker innspill fra bransjen og politiet om temaer til skjenkeforum. 

Tilbakemeldinger / evalueringer etter Ansvarlig Vertskap er viktig. 

Skille mellom typer skjenkesteder på neste Ansvarlig Vertskap (våren 2019). 

 

Samarbeid med drosjenæringen. 

 

Være oppmerksomme på falsk legitimasjon – lyssetting på kontrollstedet 

 

Seksuell trakassering  

En utfordring for samfunnet og i Sandefjord. 

Avhenger av beruselsesgrad. 

Noen grupper er mer utfordrende enn andre, men dette er det mindre av nå pga større 

fokus. 

Bedrifter har tatt mer ansvar etter «me too» kampanjen. 

Jentene har blitt er flinke til å si NEI. 
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Bevisstgjøring av skjenking 

Restauranter må være mer bevist på skjenking i tanke på at gjester ofte skal videre til andre 

utesteder. 

 

Skjenkekontrollen 

Som regel er det et god samarbeid/dialog mellom skjenkekontrollørene og bransjen, men 

noen ganger er ikke kontrollørene like imøtekommende. Kommunene gir tilbakemelding til 

skjenkekontrollen om dette. 

 

 

27.09.2018 

Helle stokke Nalum  

referent 


