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Emne: Skjenkebevillning + aldersgrense Verdal IL
Hei igjen alle sammen!
Henviser til tidligere henvendelser/diskusjoner når det gjelder aldersgrense til offentlig fest og
skjenkebevillninger – og ettersom det er undertegnede som er leder for arrangement- og
folkeparkutvalget i Verdal IL, hovedstyret (sammen med Svein Edvard Selnes og Arne Olav
Matberg) så er det mitt ansvar å både mene og gjøre noe med dette på vegne av hele
medlemsmassen i Verdal IL (400-500 familier og ca 1.000 aktive utøvere – som driver
kanskje den største rusforebyggende aktiviteten i hel Verdal Kommune, nemlig å tilrettelegge
for at flest mulig barn- og ungdom holder på med fysiske aktivitet lengst mulig..)
Media ”ligger på” noe voldsomt for å få en uttalelse fra oss som arrangør om dette – og før
svar til dem i slutten av denne uken, så ønsker jeg/vi å få klarhet i en del ting som er
vesentlig i saken (mye av spørsmålene nedenfor vil sannsynligvis komme igjen i media) – og
kommentarer fra Verdal Kommune/politikerne om hvordan dette er tenkt løst ønskes snarest
mulig og helst innen onsdag 28.april hvis mulig
Fakta i saken (tar for meg/oss kun den delen av diskusjonen som omhandler
aldersgrense/økonomi/skjenkebevillning):
- Verdal IL har skrevet under kontrakter i oktober, november og desember 2009 med
band som skal spille sesongen 2010 (15.mai Stage Dolls, 5.juni Vømmølfestivalen,
19.juni Ingemars/Anne Nørsti, 31.juli Vassendgutane og 21.august Åge
Aleksandersen) med fjorårets forutsetninger når det gjelder aldersgrense –
prognose/budsjettene for hvert enkelt arrangement i er lagt inn i avdelingens budsjett
for 2010 og vedtatt på årsmøtet til hovedstyret i midten av mars. Så kommer det
altså inn en forutsetning som velter deler av det vedtatte budsjettet (jfr
kommunestyremøte 22.03.10) – som medfører et inntektsfrafall i størrelsesorden kr
200.000 – kr 500.000, og det er forholdsvis dramatisk for oss, og da er det vår
oppgave som tillitsvalgte på dugnadsbasis/fritid å gjøre noe med dette (og prøve å
svare på spørsmål fra medlemsmassen vår)
- Verdal IL er IKKE MOT-klubb, og har ikke vært det i 2008, 2009 og 2010 ifølge Tore
Sandnes (noen synes at det skal tillegges vekt i denne diskusjonen også)
- Norsk Folkehjelp samt Vaktservice AS benyttes som samarbeidspartnere på hvert
arrangement i Folkeparken de siste 10 årene, og dem forteller om en revolusjon i
forbedringer gjort av oss som arrangører de siste 5-6 årene vedrørende tilrettelegging
av alle arrangement i Folkeparken – og kjenner seg i det hele tatt ikke igjen i den
frykt som skapes vedrørende aldersgrense i Folkeparken
- I saksdokumentene ovenfor kommunestyret står det: ”politiet rapporterer om bråk og
fyll blant ungdommer og voksne i tilknytning til en del slike tilstelninger”. Dette må
bero på faktafeil når det gjelder fester i Folkeparken i hvert fall, for i møte med
lensmann Knut Olav Røstad for 2 uker siden (bruker fast å ha min 1 møte hvert år
hvor vi går igjennom fjoråret samt evt. tiltak for neste år – slike tiltak har ikke
trengtes de siste 5 årene….) så hadde dem INGEN slike rapporter fra 2009, og var
MEGET godt fornøyd med hvordan det fungerte/fungerer i Folkeparken i fjor og årene
tidligere
Mange av medlemmene i Verdal IL samt utenforstående har stilt en del spørsmål rundt dette
– og jeg har innhentet en del informasjon hos vaktselskap, skjenkeansvarlige, juridisk (vi har
saken også til uttalelse/vurdering fra advokat), politi og andre festivalarrangører, og utfra
disse opplysningene så ønsker jeg/Verdal IL å stille følgende spørsmål:
- Har Verdal Kommune (senere forkortet til VK) anledning juridisk til å legge
begrensninger i skjenkebevillning for på den måten prøve å unngå politivedtektene
(15 år)? Hvis det viser seg i ettertid at slik kobling er det ikke anledning til, hvordan
vil VF forholde seg til et slikt vedtak?
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Hvordan vil vedtaket påvirke de eksisterende gitte skjenkebevillninger til restauranter,
barer osv i hele Verdal Kommune? Vil vi kanskje oppleve at Olsok-uken på Stiklestad
vil få inngjerdet område (industrigjerder) med vaktselskap på dagtid/kveld/natt med
16.års aldersgrense?
Politiloven gir adgang til at mindreårige får delta på arrangement/fest hvis man er
med de voksne, hvordan kan dette kontrolleres best mulig (forslag?)? Blir en voldsom
stor utfordring under Vømmølfestivalen hvor mange 15.åringer deltar i opptoget på
dagtid og ønsker å delta på kveldens festligheter…
Hvilket tilbud har VF til de 15.åringene som ikke kommer inn på arrangementene i
Folkeparken de 5 dagene i året det skjer noe der? De siste årene har vist at under
Vømmølfestivalen hvert år så er det ihvertfall mellom 400-600 stk fra Verdal og
omegn som deltar – og frykten er at disse nå vil stå utenfor gjerdet og se på alle som
slipper inn eller prøve å lure seg inn (i stedet for å være med på arrangementet i
kontrollerte former med fullt av voksnepersoner rundt seg (min 250 stk samt 12 fra
Vaktservice og 8 stk politifolk)
Skjenkebevillningen; vaktselskapet (som har erfaring fra andre skjenkeområder og
hvordan det praktisk gjennomføres (dem rister forresten på hodet av dette tiltaket
som nå settes i gang – og skjønner ikke hvordan mye av dette kan gjennomføres samt
hvorfor bruke så mye arbeid på noe slikt…)) stiller spørsmålet om vi kan ha
15.årsgrense for å komme inn og gjennomføre 16.årsgrense for skjenkeområdene
samt servering til de kun på 18 år i disse skjenkeområdene? Da hadde det nemlig blitt
slik som det er oppi Stiklestad under Olsok samt på de andre restauranter/barer som
har skjenkebevilling
VF gir tilskudd på kr 70.000 til Statement (etter det jeg har hørt) som er et rusfritt
arrangement i 2010 – kan Verdal IL forvente samme tilskudd til neste år hvis vi
arrangerer rusfritt arrangement i Folkeparken, eller skal Verdal IL ta egenrisiko på alt
sammen? Og som en del ungdommer spør meg; hvilken erstatning tilbyr VF for oss
15.åringene som ikke får være med på Vømmølfestivalen og Trønder Rock kun for å
oppleve musikken og stemningen uten å drikke? Jeg gjentar til det kjedsommelige;
det er overhodet IKKE noe DRIKKEPÅBUD i Folkeparken…..
Steinkjerfestivalen har i alle år fått kommunal garanti fra Steinkjer Kommune (inntil kr
500.000 i 2009 – hvor denne garantien måtte benyttes for å få regnskapet i kr 0 for
festivalen sin del) – kan Verdal IL (og andre arrangører for den del) søke og forutsette
samme positive innstilling fra Verdal Kommune sin del for arrangement i 2010 og
fremover? Dvs VF tar risikoen inntil avtalt sum hvis arrangement går med underskudd
Er påbud korrekt reaksjonsmåte for å få utsatt alkoholdebuten til ungdom? Jeg
personlig er usikker på det (har selv ungdommer i huset på 15 år og 17 år), og mener
heller at påvirkning ovenfor foreldrene er riktig vei å gå – påbud løser sjelden et
”problem” har livet erfart så langt for min del i hvert fall
Håper på synspunkt og refleksjoner på de problemstillinger skissert ovenfor, da det er
mange spørsmål som trenger avklaringer ganske så kjapt for arrangementsseosngen
er i gang for vår del allerede 15.mai!

Vårt ønske og håp er at Verdal Kommune (via skjenkebevillningen) utsetter gjennomføringen
praktisk til 2011 – slik at alle involverte parter har fått ting mer på plass slik at man ikke gjør
noe forhastet – som kan medføre ekstraarbeid og uheldige konsekvenser for noen av partene.
Planleggingen for sesongen 2011 for vår del vil da bygge på forutsetninger som er kjent og da
blir det ingen overraskelser for vår del i vår planlegging vedr. tilrettelegging av fotballaktivitet
for 1.000 ungdommer i Verdal Kommune – en aktivitet som koster penger og som må betales
Med vennlig hilsen
VERDAL IL, HOVEDSTYRET
Geir Ove Sagvold
Nestleder i hovedstyret samt leder arrangement- og folkeparkutvalget i Verdal IL

