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Salgs- og skjenkekontroller 2016

Sammendrag av saken:

Saken gir en sammenstilling av gjennomførte kontroller i 2016.
Saksutredning:

Antallet kontroller er fastlagt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. :
§ 9-7. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal
kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange
kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.
Halden Kommune hadde i 2016 43 skjenkesteder. Det er gjennomført 113 skjenkekontroller. Det
er gjennomført ytterligere 29 kontroller hvor objektet har vært stengt. Disse kontrollene er knyttet
til skjenkesteder som ikke har åpent hele året eller som har stengt enkelte ukedager.
Gjennomførte kontroller i 2016 har avdekket avvik i forhold til reklameforbud. Det har i den
forbindelse blitt gitt veiledning av skjenkemyndigheten.
Det har vært gjennomført 13 kontroller i forbindelse med skjenkebevilling enkelt anledning.
Kontrollene har primært vært utført på arrangementene på Fredriksten Festning, Halden torg og i
Sponvika. Her er det utfordringer ved at det er store arrangementer med et stort publikum og
store skjenkearealer. Utfordringene varierer i tråd med målgruppen for arrangementet. Disse
arrangementene øker i antall og omfang. Det er derfor tatt et initiativ om en samhandling mellom
Fredriksten Festning, Politiet og kommunen for i fellesskap å komme frem til føringer for
hvordan en samhandling med arrangørene skal være. Hensikten er å sette arrangørene i stand til å
gjennomføre et arrangement som oppleves positivt for publikum, arrangør og utleier. Dette
ansees som særskilt viktig fordi Fredriksten Festning over tid har blitt en sentral aktør på dette
området.

Kommunen har i henhold til loven krav på seg til å følge opp skjenkestedene etter
internkontrollbestemmelsen. Omfanget av denne kontrollen reguleres av § 9 -7 i forskriften.
Denne del av kontrollvirksomheten inngår som del av det totale kravet til kontroller. Det er
gjennomført 59 internkontroller innenfor både salgs – og skjenkenæringen.
De elementer som er gjenstand for kontroll i internkontrollen er følgende;
- at egen internkontrollperm er laget
- aktuelt lovverk
- dokumentasjon på ansattes kompetanse
- virksomhetens organisering og interne rutiner for å overholde krav i bevillingen
- rutiner for å avdekke og forebygge avvik og regelmessig gjennomgang av egen internkontroll.
Noen steder har fortsatt mangler og det arbeides med at disse skal få et innhold og en utforming
som er i samsvar med forskriften. Det registreres at mange virksomheter har lagt arbeidet med,
og oppfølging av, internforskriften inn i den daglige driften gjennom dialog med sine ansatte.
Halden Kommune har 19 salgssteder. Antall gjennomførte salgskontroller er 50. Det er ikke
påvist avvik i forhold til alkohollovens bestemmelser i 2016.
Halden Kommune har innført e- læringskurs i «Ansvarlig Vertskap». Kursets
overordnede målsetting er å sette skjenkestedet bedre i stand til å drifte i samsvar med
Alkohollovens bestemmelser. Der i gjennom redusere mulighetene for avvik.
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.
Konklusjon
De gjennomførte kontroller i 2016 har avdekket avvik innenfor skjenkenæringen. Det dreier seg i
hovedsak om forhold knyttet til alkoholreklame og internkontroll, og ikke skjenking til
mindreårige og overskjenking av berusede personer. Det gir grunnlag for en oppfatning om at
næringen drifter i samsvar med alkohollovens bestemmelser. En viss underrapportering må en
allikevel påregne da kontrollene ikke klarer å avdekke alt.
Det er i 2016 ikke gjort enkeltvedtak om prikkbelastning i forbindelse overtredelser.
Skjenkemyndigheten har prioritert å veilede salgs- og skjenkenæringen i forbindelse med
alkohollovens bestemmelser ved avvik i 2016.
Dokumentet er elektronisk godkjent av: Veronica Aam

