
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 25.04.2022 

  

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

Bar, Annikken Johsrud – Skjenkekontrollen, Bjørn Kåre Halle – Politiet, 

Thomas Hågøy – Politiet, Taran Børnick – Miljørettet Helsevern, Anne-

Marte Flem Lunde – Miljørettet Helsevern, Øyvind Rivrud – Sandefjord 

kommune, Helle Stokke Nalum – Sandefjord kommune. 

 

Forfall: Ivan Stewart – Scandic Park Sandefjord 

  

 
Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Nye medlemmer i skjenkeforum 

Per Olav From fra politiet har gått av med pensjon. 

Nye representanter fra politiet er: Seksjonsleder Bjørn Kåre Halle og avsnittsleder 

Thomas Hågøy 

 

De nye representantene fra politiet sitter midlertidig pga endringer hos politiet fra 

01.10.2022 

 

 

2. Sommersesongen 2022 

 Det er mange arrangementer og konserter i Sandefjord i sommer, noe som 

gir et stort trykk på utelivsbransjen. 

 Miljørettet helsevern ytret bekymring om støynivået siden flere av 

konsertene arrangeres på samme tidspunkt, og i nærheten av hverandre. 

 Positivt at aktørene har hatt dialog for å tilpasse programmet mtp støynivå. 

 Politiet ser ingen store utfordringer før sommersesongen. 

 Politiet øker ikke bemanningen i sommer. 
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3. Eventuelt. 

 

Økt narkotika bruk: 

 Bransjen ytret stor bekymring om økt narkotika bruk og langing ute på 

utestedene. Politiet deler også den samme bekymringen.   

 I brev fra riksadvokaten med ny tolking av lovverket har politiet fått en 

sterkt redusert kontrolladgang av personer antas påvirket av narkotika.  

 Viktig at både bransjen selv og skjenkekontrollen varsler politiet når de 

observerer langing på utesteder. 

 

 

Falsk ID: 

 Et økende problem blant gjester 

 Vanskelig å se om ID-kortet er ekte eller falskt 

 Politiet anbefaler godt opplyst kontrollpunkt, samt å gå til innkjøp av lykter 

med blått UV-lys som ser om ID-kortet har «vannmerke/kontrollmerke» 

eller ikke. 

 

 

Vakthold: 

 Viktig å kontrollere at alle innleide vakter er godkjente vakter. 

 Politiet gir tilbakemelding til ansvarlig på utesteder hvor de oppdager dårlig 

vakthold. 

 Politiet er ute og snakker med vakter og holder en god dialog.  

 Politiet er fornøyd med hvordan vaktholdet utføres i Sandefjord. Det 

forhindrer mange konflikter og voldshendelser. 

 

 

Redusert utelivsrelatert vold: 

 Utelivsvolden har gått ned.  

 Politiet relatere dette til flere synlig politibiler i bybilde, samt et god 

samarbeid med bransjen. 

 Viktig at både bransjen og politiet prøver å få dialog med «bråkmakere» 

 Eventuelt utestenge personer som gjentagende skaper problemer. 

 Lite voldshendelser på steder med 18-års aldersgrense. 

 

 

Endrede skjenketider i sommer: 

 I perioden 15.mai – 31.august utvides skjenketidene i Sandefjord fra kl. 

02.00 til 03.00. Helle Stokke Nalum sender mail med informasjon til 

bransjen om dette. 
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Taxiplass på brygga: 

 Fortsatt ingen taxiskilt på brygga v/terminalbygget. Dette ble lovet i 

november 2021. Helle Stokke Nalum følger opp saken. 

 

 

E-lærinskurs: 

 På grunn av stor utskifting av ansatte i utelivsnæringen etter corona 

pandemien ønsket bransjen et nytt felles e-læringskurs for ansatte i 

bransjen.  

 Tilsvarende kurs ble arrangert i november 2021 med stort hell.  

 Helle Stokke Nalum tar kontakt med Scandic Park Sandefjord for leie av 

sal, og setter opp kurs i løpet av mai.  

 Skjenkekontrollør Annikken Johnsrud er kursleder. 

 

 

 

 

 

25.04.2022 

Helle Stokke Nalum 

referent 


