
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 23.01.2020 

  

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

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

Sandefjord kommune, Leikny Trælandshei – Sandefjord kommune, Helle 

Stokke Nalum – Sandefjord kommune. 

 

  

Forfall:  

  

 

Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Medlemmer i skjenkeforum 
 
Leikny Trælandshei slutter og blir pensjonist fra og med 1.februar. Det er ikke bestemt 
hvem som eventuelt tar over hennes oppgaver med skjenkesaker. 
 
Øyvind Rivrud kommer inn som medlem av skjenkeforum. 
 
 
 

2. Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 
 
Øyvind Rivrud informerte om at planen skal ut på høring før den skal politisk behandles. 
Ny alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 vil tre i kraft fra 01.10.2020. 
 
Helle Stokke Nalum gikk igjennom de viktigste endringene i forslaget til den nye 
handlingsplanen. 
 
 

3. Innspill fra politiet 
 
 Per Olav From hadde ingen innspill utover at det ikke er ønskelig med utvidede åpnings- 
 og skjenketider En økning av utelivsrelatert vold kan være en konsekvens av utvidede 
 tider.  
 
 Politiet vil sende en høringsuttalelse. 
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4. Innspill fra bransjen 

 
 Bransjen ønsker lengre åpningstider for sommerseseongen, med tanke på å ikke 
 «miste» gjester til Tønsberg som har utvidede åpnings- og skjenketider i 
 sommersesongen. 
 Ivan Stewart får ofte tilbakemeldiger fra hotellets gjester om at skjenkingen stenger for 
 tidlig. Dette kan føre til at gjestene velger et annet hotell i en annen kommune ved seiner 
 anledninger. 
  
 
 Hvordan redusere bruk og omsetning av narkotika på utesteder? (ruspolitisk 
 handlingsplan). Det er ønskelig med mer tilstedeværes av politi med politihund.  Det har 
 vist seg å ha en prevantiv virkning tidligere. 
 
 

5. Eventuelt 
 

 Julebordssesongen 2019: 
o Bransjen er fornøyd – folk er generelt roligere. 
o Ingen store utfordringer for politiet. 
o Ferjene trekker mange gjester  

 
  

 Brannsikkerhet: 
Bransjen ønsker en enklere saksgang for enkeltarrangementer iht. kravene til 
brannsikkerhet. Per Harald Øvrum Knudsen fra Sandefjord Brann og Redning 
inviteres til neste skjenkeforum.  

 
 

 Bransjen oppfordres til å være tidlig ute med å søke om alle former for godkjennelser 
og tillatelser, og speiselt før sommersesongen.  
 Viktig at også sommervikarer informeres om de krav og rettnignslinjer som må 

følges som ansatt i bransjen. 
 
 

 Bransjen ønsker å kunne dele ut et diplom til de ansatte som har gjennomført  
E-læringskurs for Ansvarlig Vertskap. Kommunen ser på muligheten til å lage et 
standard diplom som bransjen kan gi til sine ansatte. 

 
 

 
 

23.01.2020 

Helle Stokke Nalum  

referent 


