Halden kommune

Arkivkode:

U63

Arkivsaksnr:

2018/2505-4

Journal dato:

31.01.2019

Saksbehandler:

Håkon Magne Knudsen

Referatsak
Utvalg
Kontrollutvalget for alkoholsaker

Utvalgssak

Møtedato

Utsendte vedlegg

Medsaksbehandlere

Kontrollrapport 4. kvartal 2018 - salg/skjenkebevillinger

Sammendrag av saken:
Securitas har gjennomført 48 skjenkekontroller og 17 kontroller av salgsbevillinger i perioden. Det er
rapportert om noen avvik ved kontrollene. Avvikene vedrører reglene om reklameforbud. §4-4. Det er
ikke funnet grunn til reaksjon annet enn veiledning.
Det skal være faste møter mellom administrasjonen, Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester og
kontrollorganet, og også møter for Kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan møte kontrollorganet etter
behov. Gjennomførte kontroller, brudd på lovverk/retningslinjer og iverksatte reaksjoner legges fram for
Kontrollutvalget 4 ganger hvert år.
Securitas sender rapporter på gjennomførte kontroller. Kontroller er utført i samråd med Halden kommune
for perioden 4. kvartal 2018. 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 48 skjenkekontroller og 17 kontroller av salgsbevillinger i perioden. Det er rapportert
om avvik ved kontrollene. Avvikene vedrører reglene om reklameforbud. §4-4. I ett tilfelle har
bevillingsmyndigheten konkret vurdert hvorvidt det skal reageres pga. brudd etter alkoholloven. Saken er
som følger:
Ved kontroll ved Siste Reis Pub ble det observerte et skilt på veggen til venstre, ved første bord i lokalet
merket «Guinness in draught sold here». Stedet har blitt veiledet i forhold til at dette kan oppfattes som
reklame. Ved tilbakemelding fra serveringstedet vises det til at dette er et "historisk skilt" som har vært en
del av inventaret ved Siste Reis i årevis. Det informeres om at emaljeskiltet etter veiledningen fra
skjenkemyndigheten nå er merket «Guinness in draught NOT sold here» Bevillingsmyndigheten
konkluderer at det ikke sanksjoneres med prikkbelastning. Bevillingsmyndigheten vil fortsette arbeidet
med oppfølging av reklameforbud og videre kontroller på reklame der veiledning så langt ikke har ført
frem. Reklameforbud vil også bli et tema for det igangsatte MAKS- forumet for et tryggere uteliv.
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