1. Bistandsplikten/ overskjenking
2. Hva observerer vi ute på kontroll og hvilke
prikker er mest vanlig i Sande=ord?
3. Hva bør skjenkenæringen bli ﬂinkere Cl?
4. Julebordsesong 2018

• Bistandsplikten
• plikt Cl å hjelpe personer som er ute av stand
Cl å ta vare på seg selv
• alkoholforskriIen § 4-1 (lovdata.no).
• Bistandsplikten eNer alkoholloven kommer i
Cllegg Cl den alminnelige hjelpeplikten enhver
borger har.
• 8 prikker

DETTE SER VI ETTTER UTENFOR SKJENKESTEDET:
• Blir det foretaN legiCmasjonskontroll
• Har vaktene gode nok arbeidsforhold for å kunne foreta en
grundig legiCmasjonskontroll – lysforhold m.m.
• Hvordan håndterer vaktene gjestene med tanke på
diskriminering m.v.
• Hvordan ser gjestene ut med tanke på beruselse/ påvirkning
• Hvor påvirket/ beruset er gjestene som slippes inn og/ eller ut
• Hvilken alder er det på gjestene som kommer ut
• Har stedet uteservering og hvordan er kontrollen her
• TilfredssCller uteområdet kravene i Tobakkskadeloven

DETTE SER VI ETTER INNE:
• Er det noen gjester som er
åpenbart påvirket
• Blir det skjenket Cl åpenbart
påvirkede gjester
• Blir gjester som er åpenbart
påvirket =ernet fra stedet
• Er det noen mindreårige som
drikker og/ eller får skjenket
alkohol
• Har noen ansaNe overblikk
inne i lokalet
• Foretar barpersonalet
alderskontroll
• Vurderer barpersonalet
gjestens beruselsesgrad

• Er musikkvolumet slik at
personalet klarer å
kommunisere med gjestene
• Nytes det medbragt alkohol
• Skjenkes det utover
skjenkeCden
• Reklameres det for alkohol
• Skjenkes det i godkjente
lokaler
• Har ansaNe kjennskap Cl IKalkohol
• Alder på de som skjenker
• Har alle som skjenker
gjennomført e-læringskurset i
Ansvarlig Vertskap

FORBEDRINGSPOTENSIALE:
• Er det noen gjester som er åpenbart påvirket
• Blir det skjenket Cl åpenbart påvirkede gjester
• Blir gjester som er åpenbart påvirket =ernet fra stedet
• Er det noen mindreårige som drikker og/ eller får skjenket alkohol
• Har noen ansaNe overblikk inne i lokalet
• Foretar barpersonalet alderskontroll
• Vurderer barpersonalet gjestens beruselsesgrad
• Er musikkvolumet slik at personalet klarer å kommunisere med gjestene
• Nytes det medbragt alkohol
• Skjenkes det utover skjenkeCden
• Reklameres det for alkohol
• Skjenkes det i godkjente lokaler
• Har ansaNe kjennskap Cl IK-alkohol
• Alder på de som skjenker
• Har alle som skjenker gjennomført e-læringskurset i Ansvarlig Vertskap

Ansvarlig vertskap og e-læring
Nye krav i Sande=ord:
-

Alle skjenkesteder skal delta i Ansvarlig vertskap
- Styrer og stedfortreder deltar på Ansvarlig
vertskapskurs innen 1 år eNer bevilling er giN
Alle ansaNe som skjenker skal ta E-læringskurs før de
starter i jobben (innen 6 mnd for medarbeidere
ansaN før sept.2017)

Julebordsesongen 2018

