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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

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.
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