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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil
dette skje i forbindelse med etablering av ny kommune.
Bakgrunn for saken:
Som tidligere år er det også i 2017 arrangert egen sommerfest for alle kommunalt ansatte.
Politikere er også invitert til festen. I år har det vært hjemmetjenesten som har hatt ansvar for
det praktiske opplegget. Ansatte har utført et betydelig frivillig arbeid og engasjement i
forbindelse med arrangementet. Som tidligere år er det utenforstående som har hatt
ambulerende skjenkebevilling. Det har vært bedt om en oversikt over kostnader og regler for
bruk av alkohol i kommunal regi.
Saksutredning:
Kostnadene til sommerfestene har ligget mellom 150 000 til 200 000 kroner der alkohol har
vært en liten del. Utgiftene til alkohol (vin og øl) utgjorde i årets fest kr 28.000 av totalt
204.000 kroner. Øvrige utgifter har gått til underholdning, lyd/rigging, mat m.v. Det var i
overkant av 300 ansatte til stede på årets fest.
Festen åpnet med en rekke innslag og tale i kultursalen. Ca kl 18.40 gikk gjestene til bords der
det ble servert reker og drikke til maten. Drikken som ble servert var øl, hvitvin, pærecider,
mineralvann og eplemost. Sistnevnte var for anledningen handlet inn fra vinmonopolet. Dette
på bakgrunn av at komiteen ønsket at de som ikke drakk alkohol også skulle kunne nyte god
drikke til rekene. Frem til ca kl 20.00 ble det servert drikke til maten. Deretter ble det opprettet
en bar der ansatte kunne kjøpe øl, vin, mineralvann eller cider dersom de ønsket det.
Når det gjelder regler for alkoholservering i kommunal regi, har dette jevnlig vært oppe til
drøftelse i enhetsledersamlinger og i kommunens arbeidsmiljøutvalg for at kommunens ledere
og ansatte skal ha et bevist forhold til dette. En har i disse diskusjonene lagt til grunn at
hovedregelen er 2 enheter alkohol ved kommunale tilstelninger.
Steinar Monsen i dykkerklubben som hadde det overordnede ansvaret for skjenkingen har sent
følgende brev til Søgne kommune:
"Til den det måtte angå.

Jeg var skjenkeansvarlig når dykkerklubben påtok seg vakthold og servering på kommunens
personaltilstelning.
Det ble servert velkomstdrink og litt over halvparten valgte alkoholfritt.
Til rekene, i nesten to timer, var det fri mat og drikke. Vi satte noe på bordene og leverte ut litt
underveis. 14 vakter gikk hele tiden rundt bordene og ryddet samtidig som de kontrollerte om
noen ble for påvirket.
Vi kontrollerte endel vesker med mer for å sjekke om noen hadde med alkohol inn, men fant
ikke noe hverken da eller ukjent tomgods etterpå. Et par personer ble stoppet da de ville forlate
skjenkeområdet med litt i glasset, men det var av uvitenhet.
Vi satte ut diverse alkoholfri drikke, og hvis noen bord har fått for lite alkoholfritt beklager jeg
det. Vaktene forsøkte etter beste evne å ordne alt gjestene ba om, og vi hadde rikelig
alkoholfritt å velge i.
Jeg ble spurt om drikke med kullsyre uten sukker, men det hadde vi ikke. Litt før kl 21.00
samlet vi inn det meste av uåpnede bokser på bordene og begynte salg av alkohol, men det
gikk lite.
Jeg fikk ingen beskjeder fra vaktene om at noen hadde fått for mye, og fikk ikke inntrykk av
særlig mye rus. Til «firmafest» å være var det heller lite drikking.
Kommunen bør ha en avklart alkoholpolitikk på tilstelninger framover, men at alkoholen "fløt
fritt" stemmer overhodet ikke med måten vi ivaretok vårt ansvar som skjenkeansvarlig på eller
inntrykket vi fikk av selskapet.
Vårt inntrykk var svært mange glade mennesker fra alle avdelinger i kommunen som trivdes i
hverandres selskap med konkurranser, underholdning og dans til de siste gikk rundt midnatt.
Jeg låste av kl 01.00 etter at vi var ferdig å rydde.
Angående bonger; Hvis det skulle vært to bonger til hver person ville det vært delt ut ca 600
bonger til de tre hundre frammøtte – dvs 150 mer enn vi serverte drikkeenheter.
Da kunne vi ikke samlet inn uåpnede bokser etter maten. Jeg har vært sjenkeansvarlig på endel
arrangementer og har et bestemt inntrykk av at hvis man får bonger og ikke drikker gis de til
sidemannen som i sin tur føler at han eller hun må bruke de opp.
Det skaper kanskje mer drikkepress enn uten bonger. Etter mine erfaringer er bonger et
dårligere virkemiddel for å begrense drikking og drikkepress enn det er å begrense tidsrommet
for servering.
Dykkerklubben får noen kroner for dugnaden, og medlemmene stiller villig opp ettersom det er
svært trivelig på disse tilstelningene der folk fra alle kategorier og aldre møtes for å ha det godt
sammen".
Steinar Monsen
Skjenkeansvarlig
Søgne Dykkerklubb
Rådmannens merknader

Det er kjempehyggelig for meg som rådmann å kunne vise at vi setter pris på de ansatte i
kommunen ved å invitere til en årlig sommerfest for alle ansatte. Selv om det er rådmannen
som offisielt inviterer, så går det på rundgang å arrangere festen. I år var det Hjemmetjenesten
som sto bak arrangementet. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at det var en veldig
hyggelig og morsom fest i år og de skal ha en stor takk for et flott arrangement. Det samme
skal dykkerklubben ha som på dugnad er med og setter en flott ramme rundt arrangementet. En
sommerfest der over 300 ansatte koste seg med oppvisning og standup i kultursalen,
sangkonkurranser, samt Svein og di fra Mandal som spilte opp til dans.

