
Intervju med Åse Elisabeth Siversen, Kim Grønnerød og Gøran Kjeldsen i 
Halden politistasjonsdistrikt  
 
Jeg informerte på forhånd om at jeg ønsket å høre med om MAKS uteliv og hvordan politiet i 
Halden opplever nå-situasjonen når det gjelder rusproblematikk og om de har noen ønsker 
om tiltak fra kommunens side som jeg kunne foreslå å ha med i rusmiddelpolitisk 
handlingsplan. 
  
 
Hvordan opplever dere at jobben deres er i Halden i helgen? 
I dag bruker vi i politiet i Halden mye energi på «helgefylla». Folk er generelt fullere i Halden 
enn i andre byer. Arbeidshverdagen i helgene blir er en dyrehage. Hvis vi ikke er tilstede så 
smeller det.  Skjer det noe utenfor sentrum slik at vi må forlate sentrum er det garantert at 
det smeller.  De fleste som er fulle i sentrum har vært på ute på byen i Halden. 
 
Det foregår altså mye overskjenking?  
Ja! Det foregår mye overskjenking. 
 
Hva gjør dere når dere oppdager at det forekommer overskjenking på et utested?  
Vi skriver rapporter til kommunen, men hva skjer etter det?  
 
Hva mener dere må skje når dere skriver rapport til kommunen? 
Det serveringsstedet det gjelder må få en tilbakemelding før neste helg slik at de kan rette 
opp i problemet. 
 
Hva betyr MAKS uteliv? Kan dere fortelle mer om dette? 
 
Maks står for Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid 
Formålet er et trygt og trivelig uteliv, å unngå oversjenking, forhindre skjenking til 
mindreårige og å forhindre rusrelatert vold. 
 
Vi har hatt møte med alle utestedene og fortalt om MAKS og at vi ønsker å skru til 
håndhevelsen av reglementet. Utestedene er enig i dette. 
 
Godkjente ordensvakter er et viktig tiltak. Hvis et utested trenger ordensvakt skal den være 
godkjent.  Vi skal ikke fungere som ordensvakter for utestedene, men i praksis må vi noen 
ganger det. Politiet kan gå inn å stenge ned et utested på stedet dersom ting er helt ute av 
kontroll. 
 
MAKS er blitt innført i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler og utelivet fungerer mye bedre der 
nå.  Resultatet har vist at det blir hyggeligere, tryggere og omsetningen går ikke ned.  
 
Vår opplevelse i Halden nå er at politiet står alene i både håndheving og utførelse og vi 
kjenner ikke til rutinene for kommunens dialog med bransjen. 
 



Vi i politiet ønsker oss et møte med kommunen og deretter et møte med kommunen og 
næringa sammen hvor det blir enighet om tiltak. Politiet mener at alle – både med og uten 
skjenking – må være involvert i samarbeidet 
 
Som et eksempel på hvordan politiet og næringa sammen kan finne løsninger kan nevnes at 
Saigon slet med mye overstadig berusede mennesker i helgene. Blant annet var toalettet på 
Saigon var et problemsted hvor det ble omsatt mye narkotika. Etter et møte med politiet i 
Halden ble Saigon rådet til å fjerne stolene i lokalet etter et visst klokkeslett og sette opp 
sperrer for å organisere køen og hindre for mange folk i lokalet samtidig, samt å låse av 
toalettene. 
 
Det er viktig med ansvarliggjøring av serveringssteder. Politiet savner at kommunen er 
tydelig og følger opp rapporter de får fra politiet. Det bør skje med en gang. Har det kommet 
inn en rapport i løpet av helgen bør det være en saksbehandler som får saken allerede 
mandag morgen og iverksetter tiltak. Dette vil kreve ressurser fra kommunen og de må 
jobbe litt operativt. Vi etterlyser handlekraft fra kommunen og jevnlig dialog. Vi ønsker en 
person i kommunen som kan ha jevn dialog med politiet og en saksbehandler som mandag 
morgen tar tak i innrapporterte saker. Med vedtaksfullmakt.  
 
Rapport fra politiet -> Prikkbelastning 
Serveringsstedene bør miste bevilling etter et antall prikker, men først kalle inn til en 
forebyggende samtale 
 
Vi ønsker oss kvartalsvise møter med bransjen, politiet og kommunen slik at det sikres lik 
behandling for alle og alle vet hva som gjelder.  Utestedene har følt at det er strengere 
behandling for noen, men dette er nå formidlet til utestedene, og de har vist forståelse.  
Politiet kan ifølge loven beslutte at de skal ha dørvakt.  Vi ønsker at alle skal ha gjennomført 
ansvarlig vertskap kurs på nett. 
 
Vi har et stort behov for arenaer hvor man diskuterer grenser og regler. Nyttig å møtes, men 
det er ikke politiets jobb å være dørvakt og barnevakt for voksne. Det går med i hvert fall 4 
timer hver helgedag for politiet til å passe på.  
 
Målet er at å få et tryggere uteliv enn i dag og at alle skal kunne ha det hyggelig og trygt ute 
på byen.  
 
Er det andre ting dere har lyst til å foreslå som tiltak eller melde fra om?  
 
De kortere skjenketidene, reglene om bordservering og antallet tillatte gjester inne vi har 
hatt nå under korona-perioden har gjort at det er en annen verden for oss. Vi reagerte på at 
politiet ikke var høringsinstans da skjenketidene ble utvidet med en halv time tidligere i år.  
 
Det er veldig lite lys i sentrum, gågata, parken, Tollbugata. Dette er problematisk for 
sikkerheten. Tungtrafikk går rett gjennom festen og det er mørkt. Dette skaper farlige 
situasjoner.  
 



Bra tiltak: uteservering er bra! Plasseringene er noen steder litt midlertidige og ikke 
nødvendigvis helt optimale over alt og området rundt torget burde også vært bilfritt. Men 
flere og større uteserveringer er bra. Det fører til at folk kommer tidligere ut. Det blir mindre 
knuffing og trengsel. Biltrafikk rundt torget bør opphøre om kveldene.  
 
«Ræggen» har vært et større problem i det siste. Disse folkene kommer oftest til Halden fra 
indre og Skjeberg og Sarpsborg. Det fører til bråk, forsøpling og fyll. Dette er i grenseland 
mellom privat og offentlig, og vi kan bare ta dem på støy.  De med store parkeringsplasser 
kan være en samarbeidspartner for å hjelpe oss med dette problemet. Man kan sperre av 
plassen med fysiske sperrer. Politiet sperrer selv med kjetting på parkeringsplassen på Tista 
senter, hvor de har nøkkel til hengelåsen som henger klar.  BRA-veien ved høgskolen brukes 
flittig av «ræggen» og her er det mye problemer med støy og forsøpling. 
 
Hva med andre rusmidler enn alkohol? 
Lavterskeltilbud for unge med rusproblemer er kjempeviktig. Tiltakene bør være mer 
individuelle og rette seg etter brukeren.  Det er lange ventelister på behandlingstilbud. 
Vanskelig å få tak i noen når de under 18 trenger hjelp. Grunnen til at folk ruser seg er 
forskjellig. Noen har underliggende problemer som de ruser seg bort fra.  
 
Politiet er ikke så glad for Haldens bofellesskap for rusmisbrukere. Dette blir naturligvis 
straks til faste steder for bruk og omsetning av ulovlige rusmidler. 
 
Straffesaker: Unge som blir tatt for ulovlige rusmidler kan tilbys en urinprøvekontrakt som et 
vilkår i en påtaleunnlatelse.  
De som ikke går igjennom et straffespor får et frivillig tilbud om en urinprøvekontrakt. Det er 
problematisk at man blir anmeldt hvis det er en positiv prøve. Det kan ødelegge 
motivasjonen. Flere kunne ønsket seg en slik kontrakt dersom det ikke lå hos politiet.  
Vi etterlyser at noen andre kan gjennomføre frivillig urinprøve.  Ungdommens helsestasjon 
for eksempel. Politiet har heller ikke rusfaglig kompetanse. Helsepersonell burde utføre 
dette. Politiet ønsker å være med i en kontraktsinngåelse i et forebyggende perspektiv.  
 
Det er et ganske stort rusmiljø av ungdom i videregående (også 10. trinn) og det omsettes 
mye på vgs. områder.   
Etterlyser kommunal fleksibilitet, mindre byråkratisk.  
Rusteamet har planer, vi er i dialog med Henrik Marthinsen på St. Josef om å senke 
aldersgrensen på noen tiltak, for der er det i dag bare tilbud for de over 18.  
Kan kommunen overta hele rustestinga?  
 
Ungdommens helsestasjon – er det behov for lengre åpningstider? 
Det er fint om ungdomsklubbene og helsestasjonen og andre tilbud har like åpningstider.  
 
Byen trenger et større og mer sammensatt, lavterskel-ungdomstilbud. Det må være trygge 
voksne der.  
 
 
Heidi  
 



 


