Halden kommune

Møteinnkalling
Utvalg:

Kontrollutvalget for alkoholsaker

Møtested:

Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Dato:

19.09.2017

Tidspunkt: 19:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off

PS 2017/13

Godkjenning av innkalling

PS 2017/14

Godkjenning av saksliste

PS 2017/15

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2017/16

Referatsaker

PS 2017/17

Salgs- og skjenkekontroller juni - august 2017

PS 2017/18

Halden Pubdrift DA - Feelgood VO - Avvik
skjenkekontroll

Egil Lund Pettersen
utvalgsleder
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Arkivsaksnr

2015/5992

Side
nr.

PS 2017/13 Godkjenning av innkalling

PS 2017/14 Godkjenning av saksliste

PS 2017/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Halden kommune

Arkivkode:

U63

Arkivsaksnr:

2015/5992-18

Journal dato:

07.09.2017

Saksbehandler:

Håkon Magne Knudsen

Utvalgssak
Utvalg
Kontrollutvalget for alkoholsaker

Utvalgssak
2017/16

Møtedato
19.09.2017

Utsendte vedlegg

Medsaksbehandlere

Salgs- og skjenkekontroller juni - august 2017
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Securitas sender rapporter på gjennomførte kontroller. Kontroller er utført i samråd med Halden
kommune. I perioden 1. juni til 31.august 2017 har det vært gjennomført 28 skjenkekontroller, 18
salgskontroller og 2 internkontroller.

Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalget tar fremlagte rapporter for perioden juni– august 2017 til orientering
Saksutredning:
For å heve kvaliteten på kontrollene er det viktig med en samhandling mellom kontrollorgan,
Politi, næring og bevillingsmyndighet. Samhandlingen gir verdifull kunnskap som kan brukes inn
i kontrollene, i planleggingen av hvordan kontrollene skal utføres, og det kan gi samhandling om
gjennomføring av kontrollene.
Securitas utfører på vegne av Halden kommune kontroller på alle salgs- og skjenkesteder for å påse at
utøvelsen av bevillingen er i tråd med alkohollovens bestemmelser samt lokalt bevillingsreglement.
Fremlagt sak er en summering av kontroller foretatt i perioden. Saken fremmes med grunnlag i
bevillingsreglementets bestemmelser.
Det er gjennomført 28 skjenkekontroller i perioden 1. juni til 31.august 2017 og det er rapportert om 11
avvik ved kontrollene. Avvikene vedrører i hovedsak kun reglene om reklameforbud. De øvrige avvikene
omfatter følgende forhold:




Manglende dokumentasjon på ny styrer. Dette er på plass nå.
Mangler fortsatt innrapportering til kommunen, på ny stedfortreder.
Ble skjenketiden overholdt? Jf. alkoholloven §4-4
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Vedrørende rapporterte avvik på reklameforbud har bevillingsmyndigheten konkret vurdert hvorvidt det
foreligger brudd etter alkoholloven. Bevillingsmyndigheten konkluderer at det ikke foreligger brudd på
loven. Vedrørende om skjenketiden er overholdt jf. alkoholloven §4-4, legges fram for Kontrollutvalget
for alkoholsaker som egen sak.
I perioden er det i tillegg gjennomført 16 kontroller av salgsbevillinger og det er rapportert om 1 avvik
ved kontrollene. Ved tilfellet ble det rapportert om brudd på reglene for alkoholreklame. Det var hengt
opp plakater med tekst. Bevillingsmyndigheten har vurdert at det i foreliggende tilfelle ikke forelå brudd
på reglene for alkoholreklame.
Det har vært 2 internkontroller i perioden. Rapporten viser mangler ved internkontrollssystemet ved at
nytt bevillingsvedtak fra 2016/2020 ikke var satt inn i permen. Bevillingsmyndigheten vil fortsette
arbeidet med oppfølging av avvikene på internkontroll der veiledning så langt ikke har ført frem.
Til orientering var det kontroll ved festivalen på Fredriksten festning, Tons of Rock med 8000 deltagere,
som har fast skjenkebevilling i Halden Kommune 2016/2020. Ved kontrollen var det intet å bemerke.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Veronica Aam
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Halden kommune

Arkivkode:

U63

Arkivsaksnr:

2008/2465-34

Journal dato:

08.09.2017

Saksbehandler:

Håkon Magne Knudsen

Utvalgssak
Utvalg
Kontrollutvalget for alkoholsaker

Utvalgssak
2017/17

Møtedato
19.09.2017

Utsendte vedlegg
1
Avvik skjenkekontroll - Securitas
2
Tilsvar - rapport skjenkekontroll
Medsaksbehandlere

Halden Pubdrift DA - Feelgood VO - Avvik 08.07.2017
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Usikkerhet knyttet til om skjenketiden ble overholdt jf. alkoholloven §4-4.
Rådmannens innstilling:

Det tildeles ikke prikker vedrørende dette avviket.
Bakgrunn:
Kontrollørene ankom skjenkestedet klokken 02.14. Det var 15 gjester i skjenkelokalet. De fleste
av gjestene satt foran bardisken. Kontrollører observerte ved ankomst en mann i baren med en
tilnærmet full flaske rosèvin som han hadde kjøpt i baren. Mannen var ca 185 cm høy, ca 55 år,
ikledd lys olabukse og svart t-skjorte. Mens ansvarshavende ga gjestene beskjed om at de skulle
stenge og derfor måtte forlate skjenkestedet, ga mannen utrykk for at han ønsket å drikke opp
vinen sin. Mannen var den eneste gjesten igjen i lokalet, og ansvarshavende svarte at han måtte
drikke opp vinen innen kl. 03:00. Kontrollører hørte at mannen spurte ansvarshavende om
hvorfor hun solgte han vinflasken når han ikke rakk å drikke den opp. Ansvarshavende svarte
igjen at han kunne drikke den frem til kl. 03:00, men de ble til slutt enige om at flasken kunne stå
bak bardisken til dagen etter, slik at han kunne fullføre den da. Kontrollører observerte at mannen
drakk av vinen klokken 02.32, 02.34 og 02:36 før han så forlot lokalet.
Brudd på skjenketidsbestemmelsene gir 4 prikker.
Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 og reglement for skjenking i Halden Kommune er
skjenketiden til 02.00.Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter
etter skjenketidens utløp.
Feelgood hevder i sitt tilsvar at det ikke riktighet at mannen drakk av vinen til kl. 02:36.
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Konklusjon:
Bevillingsmyndigheten oppfatter at det er ulik oppfatning av saken. Jmf. Avviksrapport fra
Securitas og tilsvaret fra Feelgood. Bevillingsmyndigheten oppfatter at ansvarshavende denne
kvelden var aktiv med å få ut gjester til kl 02.30. Hun var i en dialog med den siste gjesten, mann
55 år som forlot lokalet rundt 02.36. Bevillingsmyndigheten velger å feste lit til ansvarshavende
ved Feelgood sin forklaring vedørende omstendighetene denne kvelden, innstiller på at det ikke
tildeles prikker vedrørende dette avviket.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Veronica Aam
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TILLEGGSRAPPORT
Skjenkested: Feelgood
Adresse: Storgata 11, 1771 Halden
Styrer: Maylin Mellevold
Stedfortreder: Tom Jørgensen
Ansvarshavende: Pernille Zorg

Side: 1 av 1
Dato: 08.07.17 (skjenkedøgn 07.07.17)
AK/avd.: 1872
Kontrollør: 41717, 23626
Fra/til kl.: 02:14-02:53

TILLEGG TIL BEFARINGSRAPPORT V/KONTROLL AV SKJENKEBEVILLING:
1.

Ble skjenketiden overholdt?
jf. alkoholloven §4-4

Kontrollørene ankom skjenkestedet klokken 02:14.
Skjenkestedet bestod av et rom der hvor baren lå innerst til høyre. Foran bardisken var det en
scene med et dansegulv. Rett inn til venstre for inngang stod det et billiardbord med et toalett
ved siden av. Litt inn i lokalet til venstre var det en trapp som gikk opp til «back stage» i
andre etasje.
Det var 15 gjester i skjenkelokalet. Fleste av gjestene satt foran bardisken.
Det var dårlig belysning utenom i baren hvor det var moderat belysning
Kontrollører observerte ved ankomst en mann i baren med en tilnærmet full flaske rosèvin
som han hadde kjøpt i baren. Mannen var ca 185 cm høy, ca 55 år, ikledd lys olabukse og
svart t-skjorte. Mens ansvarshavende ga gjestene beskjed om at de skulle stenge og derfor
måtte forlate skjenkestedet, ga mannen utrykk for at han ønsket å drikke opp vinen sin.
Mannen var den eneste gjesten igjen i lokalet, og ansvarshavende svarte at han måtte drikke
opp vinen innen kl. 03:00. Kontrollører hørte at mannen spurte ansvarshavende om hvorfor
hun solgte han vinflasken når han ikke rakk å drikke den opp. Ansvarshavende svarte igjen at
han kunne drikke den frem til kl. 03:00, men de ble til slutt enige om at flasken kunne stå bak
bardisken til dagen etter, slik at han kunne fullføre den da. Kontrollører observerte at mannen
drakk av vinen klokken 02:32, 02:34 og 02:36 før han så forlot lokalet.
Da kontrollørene gjennomgikk kontrollen sammen med ansvarshavende, Pernille Zorg,
informerte de om avviket og at det ville bli skrevet en tilleggsrapport ihht alkohollovens § 4-4
samt om kommentarfristen.
Kontrollørene opplevde Pernille Zorg som hyggelig og samarbeidsvillig. Hun opplyste
kontrollører om at hun ikke var klar over konsumeringstiden på 30. minutter, og mener å ha
blitt forvirret av reglene om å kunne holde åpent til kl. 03:00.
Kontrollørene forlot skjenkestedet klokken 02:53.
for Securitas AS
Kontrollør 12218
Kommentarer til rapporten må sendes Halden kommune innen 2 uker.
Kopi av rapporten er sendt styrer av skjenkebevillingen for Feelgood.
Basert på overnevnte observasjoner har kontrollørene vurdert situasjonen(e) som i strid med
alkoholloven, og derfor skrevet denne tilleggsrapporten. Kommunen må selv vurdere om dette
er klare brudd på alkoholloven, og således avvik i.h.t. loven.
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Tilsvar - rapport skjenkekontroll-

Det medfører

ikke riktighet

at mannen

drakk av vinen til kl. 02:36.

Da han kjøpte flasken ca. kl. 01:40 opplyste jeg ham, om tiden han hadde på å konusmere
innholdet, altså innen 02:30, han ville dele flasken med flere av de andre gjestene, og jeg ga derfor
ut tre glass til mannen.
Jeg vet at mannen er politiker her i Halden, og han begynte på en debatt om at den faktsike
konsumeringstiden
var til kl. 03:00 dette samt at sjenkekontrollen
inntok lokalet, forvirret meg et
øyeblikk.
Men jeg bestemte meg for den sikkerhetenjeg
følte, og som jeg alltid har utført, at all drikke skal
være konsumert/ innhentet til kl. 02:30. Derfor tok jeg flasken med rosèvin tilbake kl. 02.32 hvorpå
han begynte å diskutere hvorfor jeg hadde solgt ham den. Av erfaring vurderte jeg det som
unødvendig å legge vekt på at ingen av de han ville dele med, delte det med ham. Jeg valgte heller ä
nevne at han kunne få resten av flasken under åpningstiden
neste dag.
Under samtalen med kontrollørene
etter at siste gjest forlot lokalet, understreket de at han hadde
forlatt lokalet kl 02:36, og at han fra det tidspunkt han gikk fra bardisken også var innom toalettet
og ute av døren innen sistnevnte tidspunkt. Mens gjesten var på toalettet rakk vi (kontrollørene
og
jeg) og snakke en god del om bøter ift urinering offentlig, og at det var lurt av marmen å ta
dobesøket hos oss før han gikk ut.
Dette kunne han ikke fått tid til samtidig

som å drikke av flasken

Det er beklagelig at det oppstod et øyeblikks forvirring
minutter over tiden. Dette vil aldri gjenta seg.

Pemille

Zôrg
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kl. 02:34 og kl. 02:36

fra min side, og at mannen

rakk å drikke i 2

