Vedlegg 43/15 E
Hei.
1. I hvertfall et par av de overstadig berusede personene kom ut da utestedet stengte for kvelden. De andre kom
ut tidligere og de kan derfor ha blitt kastet ut slik Kaikanten hevder. I alle fall har det foregått kraftig
overskjenking på utestedet ettersom flere var så fulle at de ikke klarte å stå oppreist da de kom ut derfra. Jeg kan
ikke huske hvordan beruselsesgraden var på de som var inne på utestedet den kvelden da dette er noen uker
siden.
2. Den personen som vi hadde snakket med tidligere på kvelden var overstadig beruset. Det var derfor vi reagerte
på at han hadde kommet seg inn på Kaikanten og fått kjøpt en øl i baren.

Mvh
Kjetil Ringseth
Politibetjent
Hammerfest politistasjon
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Viktighet: Høy

Hei!
Vi har fått svar fra Kaikanten på vårt varsel til dem i forbindelse med politiets rapport. Jeg vil bare ha oppklart
en del ting, og tydeliggjort det slik at jeg kan svare politikerne på alle spørsmål de måtte ha når saken behandles
av dem. Hvis dere kan se på dette er det fint, selv om kanskje noen av spørsmålene er banale.

1. Kaikanten skriver i sitt svar til oss at de berusede personene kun oppholdt seg utenfor Kaikanten, basert på de
konkrete hendelsene dere beskriver i rapporten. Det antydes også fra Kaikanten at personene som var observert
utenfor Kaikanten var bortvist av de ansatte der grunnet beruselse. Vi i kommunen har oppfattet at personene
kom ut fra Kaikanten, men også videre at det oppholdt seg flere svært berusede personer inne på Kaikanten, også
flere enn de fem konkrete eksemplene politiet viser til i rapporten. Kan dere si noen ord om hvordan dette var?
Hva var tilstanden på gjestene til Kaikanten denne kvelden?
2. Kaikanten henviser til den personen politiet tidligere på kvelden ba om å komme seg hjem, nest siste avsnitt i
rapporten. Kaikanten skriver at selv om vedkommende ble sett på Kaikanten med en øl i handa noe etter politiets
første møte med han, så har politiet ikke beskrevet denne personen som beruset. Kan dere avklare tilstanden til
vedkommende gjest?

Det hadde vært flott å få svar på dette så fort som mulig, da saken skal opp til politisk behandling om ikke så
lenge.

Med vennlig hilsen
Bente Foshaug
Juridisk rådgiver

Hammerfest kommune
Tlf.: + 47 78 40 25 16
Mob.: +47 93 84 93 59
Epost: bente.foshaug@hammerfest.kommune.no
http://www.hammerfest.kommune.no

________________________________________
Fra: Cecilie Solhaug Wærnes [Cecilie.Solhaug.WAernes@politiet.no]
Sendt: 27. mars 2015 15:00
Til: Bente Foshaug
Kopi: Cathrine Leistad
Emne: VS: Skannet på kopimaskin - Hammerfest -Etterforskning
Hei Bente!
Sender over rapport fra oss i forbindelse med kontroll av Kaikanten forrige helg. Der ble det observert klare
brudd på alkoholloven. Vedlagt i mailen er rapport skrevet av patruljen. For spørsmål kan de rettes til meg på
mail så skal jeg ta det videre med de det gjelder.
Ha en fin dag, og en strålende påske!
Vennlig hilsen
Cecilie Wærnes
Politibetjent
Hammerfest politistasjon
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