
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 04.10.2022 

  

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

Bar, Ivan Stewart – Scandic Park Sandefjord, Annikken Johnsrud – 

Skjenkekontrollen, Martin Grove – Politiet, Taran Johanne Børnick – 

Sandefjord kommune, Anne-Marthe Flem Lunde – Sandefjord 

kommune, Øyvind Rivrud – Sandefjord kommune, Helle Stokke Nalum 

– Sandefjord kommune. 

 

Forfall:  

  

 
Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Nytt medlem fra politiet.  
Seksjonsleder Martin Grove presenterte seg. 
Han tar over som medlem i skjenkeforum etter politioverbetjent Bjørn Kåre 
Halle. Grove har tidligere erfaring som politi fra Tønsberg, instruktør ved 
Politihøgskolen og som skjenkekontrollør. 
 

2. Evaluering sommersesongen 2022 
Politiet opplyser at sommersesongen har forløpt seg bra, og at de ikke har 
opplevd store utfordringer.  
Det er heller ingen økning i kriminalitets bildet eller utelivsrelatert vold. 
 
Hverken politiet eller bransjen opplevde negative utfordringer med tanke på at 
det er innført differensierte skjenketider med en 1 ekstra time åpent i 
sommerhalvåret. 
 
Politiet påpeker at det gode samarbeidet mellom bransjen, dørvakter og 
politiet er med på å ha et trygt og seriøst uteliv i Sandefjord. 
 
 

3. Forventninger til julebordsesongen 2022 
Enkelte i bransjen er redd for at julebordsesongen blir redusert pga 
samfunnets økonomiske utfordringer, les; økte strøm- og drivstoffkostnader, 
samt renteøkning.  
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Det erfares allerede at færre er ute og spiser på restaurant, men at det fortsatt 
er bra med folk ute på puber og barer. 
 
Samtidig opplever andre at bookinglistene er fulle, og tror at julebordsesongen 
2022 vil bli bra for bransjen. 
 
Politiet har ingen bekymringer rundt selve julebordsesongen, og de øker ikke 
bemanningen. Politiet har derimot mer bekymring med tanke på belysning av 
gater og er redd for at gatelys slås av på kvelden og natten pga økte 
strømpriser. Belyste gater forhindre vold og overgrep. 

 
4. Ansvarlig Vertskap 27.10.2022 

Gjelder for daglig leder for serveringsvirksomheten, samt styrer- og 
stedfortreder av en skjenkebevilling. Andre ansatte kan også meldes på 
kurset, men må ev. avstå hvis det blir fult. 
Kurset gjennomføres i SAL2 på Hjertnes i tidsrommet 10.00 – 12.00, og 
påmelding er sendt ut. 
 
Foreløpig program: 
Det er viktig at innlegg ikke varer for lenge, maks 40 min. 

• Informasjon om e-læringskurs – Sandefjord kommune v/Helle Stokke 
Nalum 

• Hygiene på serveringssteder – Mattilsynet 

• Samarbeid/samhandling mellom politiet og bransje – Politiet v/Martin 
Grove (eller en annen fra patruljen) 

• IK-alkohol (Interkontroll) – Skjenkekontrollen v/Annikken Johnsrud  
 

 
5. Eventuelt 

Bransjens medlemmer i skjenkeforum stiller sine plasser til dispensasjon.  

• Informasjon om dette blir gitt på ansvarlig vertskapskurs den 
27.10.2022 

 
E-læringskurs – ansvarlig vertskap: 

• Vellykket å gjennomføre felles e-læringskurs – deltakere får bedre 
forståelse og utbytte av kurset. 

• Sandefjord kommune setter opp et nytt felleskurs i begynnelsen av 
november, helst i uke 44 (før julebordsesongen starter for fullt.) 

• Bransjen selv mener det ikke er nyttig at nyansatte skal gjennomføre e-
læringskurset før de har startet opp i jobben. De trenger litt erfaring for 
å gjøre seg nytte av kurset.  

• Skjenkekontrollen mener det er viktig å få med seg det grunnleggende i 
forhold til skjenking før man begynner i jobben. 

• Sandefjord kommune gjør en vurdering av e-læringskurset ved neste 
rullering av alkoholpolitisk handlingsplan. 
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Skjenketider: 
Positive og negative konsekvenser av en time lengre åpningstid i tidsrommet 
15.05. – 31.08. 

• Sandefjord kommune gjør en vurdering av skjenketider ved neste 
rullering av alkoholpolitisk handlingsplan 

 
 

Politiets tilstedeværelse: 

• Bransjen ønsker mer tilstedeværelse av politiet, det har stor preventiv 
virkning for eks. for å redusere bruken av narkotika eller annen 
kriminalitet. 

• Politiets ressurser gjør at de ikke kan være til stede så mye som 
ønsket, men de tilstreber å være så tilgjengelig som mulig. 

• God dialog med politiet og vakter er viktig, og politiet oppfordrer til å ta 
kontakt. 

 
Narkotikabruk: 

• Politiets adgang til å pågripe personer som antas å bruke eller å være i 
besittelse av narkotika er sterkt redusert. 

• Utestedene har sin rett til å «kaste ut» gjester som antas å være ruset 
på narkotika, med fare for overstadig beruselse.  

• Kjøp og salg av narkotika skal fortsatt håndheves av politiet. 

• Politiet oppfordrer bransjen til å ta kontakt når det oppdages kjøp og 
salg av narkotika 

 
Støy: 

• Politiet mottar svært lite klager på støy. 

• Alle som skal arrangerer ute eller i telt må søke Miljørettet Helsevern 
om dispensasjon for bruk av høyttaleranlegg etter kl. 19.00 

• Sandefjord kommune er liberale, sammenliknet med andre kommuner, 
med å gi dispensasjoner. 

 
Taxiplasser på brygga: 

• Dette ble lovet ordnet før julebordsesongen 2021, men er fortsatt ikke i 
orden. 

• Helle Stokke Nalum sjekker opp for fortgang i saken. 
 

 
 

 
 

 

04.10.2022 

Helle Stokke Nalum 

referent 


