
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 22.03.2019 

  

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

Olav From - Politiet, Hege Kristin Stulen - Sandefjord kommune, Leikny 

Trælandshei – Sandefjord kommune, Helle Stokke Nalum – Sandefjord 

kommune. 

 

  

Forfall: Ivan Stewart – Scandic Park Sandefjord 

  

 

Hege Kristin Stulen ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 
1. Informasjon på nettsider 

o Krav ifbm. enkeltanledninger - festivaler, konserter o.l 

Informasjonen som ligger på nettsiden ble gjennomgått. 

I tillegg til dagens informasjon vil det også bli lagt ut hva politiet krever av informasjon ifbm. 

vakthold ved større arrangementer. Politiet stiller også krav til en risikovurdering ved større 

arrangementer. Per Olav From sender dette til kommunen 

Det vil også bli lagt ut informasjon om hvilke type arrangementer som krever bevilling og hvilke 

som ikke krever bevilling. Det vil alltid være arrangementer som vil befinne seg i en gråsone i 

forhold til kravet til bevilling. Disse må kommunen vurdere fortløpende. 

 

2. Salg- og skjenkekontroll og tobakkstilsyn. 

o Ny avtale fra 01.01.2019 

Hege Kristin Stulen informerte om prossensen rundt ny avtale om salgs- og skjenkekontroll. 

Johnsrud Etterforskning og Rådgivning forsetter som kommunens kontrollutøver. 

Tobakkstilsynet inngår også i denne avtalen 

Det er ingen store endringer fra forrige avtale, men det er satt fokus på å gjennomføre flest 

kontroller i de forskeligge type virksomheters kjærnetid. 
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3. Utleielokaler 

o Krav til bevilling 

Leikny Trælandshei informerte om at det vil bli sendt ut et brev til alle utleievirksomheter med 

informasjon om kravet til bevilling. 

Det vil også bli lagt ut informasjon om dette på kommunens nettsider. 

  

4. Diverse innspill for gjennomgang: 

 

Politiet: 

o Oppsummering av julebordsesongen 2018 

- Politet har ingen spesielle forhold knyttet til julebordssesongen å melde om.  

- Bransjen er flink til å holde beruselsesnivåete nede og å få ut folk som er for beruset.  

- Det gode samarbeide mellom politi og bransje gir resultater. 

 

o Hvordan har starten på 2019 vært? 

- Generelt veldig bra og rolig. 

- Politiet plikter å informere kommunen ved brudd iht. alkoholloven.  

- Politiet tar ofte kontakt med utesteder /virksomheter for dialog hvis hendelser oppstår. 

 

o Ordensvakter – hvilke steder har og hva kreves? 

 

- Politiet er tydelig på hvem som må ha ordensvakter, og når de må ha ordensvakter. 

- Vaktbehovet avhenger av type arrangement og type sted. 

- Enkelte steder har sesonbaserte vakter. 

- Både politiet og kommunen er tydelige på at det kreves vakthold til enkeltarrangementer. 

 

o Taxi-, pirat- og vennekjøring på brygga 

- Piratkjøring  og vennekjøring foregår, og spesielt i området rundt brygga. 

- Både politiet, bransjen og taxinæringen ønsker å få fjernet denne virksomheten, og da 

spesielt piratkjørigen 

- Politiet er opptatt av den «trygge turen hjem», spesielt for jenter 

- Politiet anbefaler bransjen å ta kontakt med Erik Hoel i Vestfold Taxi for dialog. 

- Det er også ønskelig fra bransjens side å ha noen «faste» taxiplasser på brygga etter  

kl. 23.00 på kvelden, og fortrinnsvis i helgene.  

- Bransjen bør kontakte havnevesenet og Vestfold taxi ang. dette. 

- Det er også ønskelig med mer patrulering rundt inngangen til 3 Lykter (Park) for å 

redusere piratkjørigen. Dette har hatt god effekt tidliger. 
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Kommunen:  

o Status prikker 

 

- Status for prikker ble gjennomgått.  

- I 2017 ble det delt ut 11 prikker, i 2018 ble det delt ut 17 prikker og i hittil i 2019 er det 

delt ut 1 prikk 

- Det er delt ut flest prikker for å ha gitt adgang til berusede personer og skjenking av 

åpenbart berusende personer. 

 

o Rapportering av omsetningstall 

- Mail om innrapportering av omsetningstall sendes ut for tidlig (januar). Dette bør utsettes 

til midten av februar.  

- Frist for innrapportering er også ønskelig utsatt med ca 14 dager. Dagens frist er satt til 

29.03. - Dette kan bli vanskelig i tanke på politisk behandling i etterkant, men det skal 

undersøkes. 

- Bransjen ønsker en påminnelse om innrapportering når det nærmer seg fristen. 

 

o Hva skjer i Thor Dahls gate? 

 

- Virksomheter som befinner seg «oppe» i byen er redd for at de skal bli glemt og at alt blir 

konsentrert rundt Kurbadhagen og brygga. 

- Planer for dette området må tas med kommunalteknisk plan i kommunen. 

- Lovverket i hht. Alkoholloven blir uansett lik for alle. 

 

o Ønskede forbedringer i 2019 

 

- Bevillingshavere må bli flinker til å melde fra om endringer i virksomheten. Dette gjelder 

endringer som ny daglig leder, styrer og stedfortreder, driftskonsept, åpningstider, 

skjenke og serveringsområde, konkurs m.m 

- Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på kommunens nettside 

 

o Skjenkekontrollen – hovedfokus 

- Gjester som er åpenbart påvirket 

- Fjerne gjester som er åpenbart påvirket 

- Barpersonalets vurdering av gjesteres beruselsesgrad 

- Gjennomført E-læringskurs i Ansvarlig Vertskap for alle ansatte som er invorlvert i 

skjenking 

 

Bransjen: 

o Oppsummering av julebordsesongen 2018 

 

- På lik linje som politiet er bransjen fornøyd med julebordsesongen 2018 

- Sesongen fordeler seg over en lengre periode. Flere utsetter «julebordet» til over nyttår. 

- Folk flest har blitt flinkere til å hjelpe og ta vare på hverandre 

- «Metoo» har lagt en demper i positiv retning 

- Det oppleves en holdningsendring i forhold til drikkekultur.  

- Det selges mest øl, men omsetningen er fortsatt god (James Clark) 
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- Bevisstgjøringen fra Helsedirektoratet har virket positivt inn, og det man har hatt mest 

fokus på fungerer over tid. 

- Bransjen føler seg i varetatt og hørt av politiet. 

 

o Hvordan har starten på 2019 vært? 

- Stille og rolig.  

 

o Hva kan vi bli bedre på? 

- Aldergrensekontroll. 

- Aldersgrensekontroll på bord hvor det er mindreårige tilstede. Dette er spesielt vanskelig 

med matservering. 

- Få oversikt over og få fjernet personer som er åpenbart påvirket. 

- Overvåke situsjoner/personer som kan bli åpenbart påvirket. 

- Bedre samarbeid mellom vakter og øvrig personal. 

- Informere skjenkekontrollen om en ev. situsjon hvis de kommer på kontroll. 

 

De fleste gjester er flinke til å gå hjem i fornuftig tid og få blir kastet ut. 

 

 

 

5. Eventuelt 

Ansvarlig Vertskap: 

- Vil kun bli arrangert 1 gang pr. år – vanskelig å finne gode temaer å fylle kurset med slik 

at det blir interresant.  

- Bransjen ønsker at kurset var delt opp ifohold til temaer og type virksomhet. 

- Bransjen ønsker mer informasjon om bruk av narkotika, men med hovedfokus på tegn og 

symptomer ved bruk. 

 

Neste ansvarlig vertskap blir arrangert i november 2019 

 

 
 

22.03.2019 

Helle stokke Nalum  

referent 


