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Medsaksbehandlere

Samarbeidsforumet MAKS - Halden kommune
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune vil formalisere MAKS uteliv -samarbeid mellom relevante samarbeidsparter i
forbindelse utelivsbransjen i Halden. MAKS uteliv innebærer et samarbeid mellom politiet,
utelivsbransjen, og kommunene slik at alle kan få MAKS ut av kvelden. Alle jobber for et godt omdømme
av lokalsamfunnet. Kommunens satsning er forankret i Politirådet, og forutsetter at alle steder med
skjenkebevillinger i Halden kommune forplikter seg til å delta i samarbeidet.
Rådmannens innstilling:
Halden Kommune etablerer vertskap og deltar aktivt i MAKS uteliv - samarbeid for Halden kommune.
Bakgrunn:
Halden kommune vil formalisere og MAKS uteliv som er et samarbeid som jobber etter STAD
metodikken fra Stockholm. Alle steder med skjenkebevillinger i Halden kommune forplikter seg til å delta
i dette samarbeidet.
MAKS står for Myndighet - Ansvarlighet - Kontroll og Samarbeid
MAKS – prinsippene:
• Tett samarbeid mellom kommune, politi og næringsliv
• Tryggere uteliv, med mindre uro, vold og skader
• Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
• Større forståelse av skjenkebestemmelsene
Rådmannen ønsker å forankre MAKS politisk i Halden kommune. Det søker faglig bistand
fra Fylkesmannen i Østfold og KoRus – Øst, og om mulig søke stimuleringstilskudd fra
KoRus – Øst til prosjektet.

For oppnå ønsket effekt med samarbeidet bør det opprettes en gruppe bestående av relevante
samarbeidsparter, som er forankret i Politirådet, fra:








Politiet
Lokalt vaktselskaper
Securitas - kontrollører
Bevertningsnæringen ved representanter fra pub, restaurant og nattklubb (3 stk)
Halden taxi

Avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune
Skjenkemyndigheten i Halden kommune

Kommunen vil ta initiativ til å få opprettet en slik gruppe.
For å lese mer om hva MAKS uteliv innebærer vises til nettsiden:
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Maks-uteliv--nedre-Glomma/
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