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Kontrollrapporter sommersesongen 2019 - skjenkebevillinger, salgsbevillinger og
tobakkstilsyn.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Rådmannens innstilling:
Kontrollarbeidet sommersesongen 2019 tas til orientering.
Saksutredning:
Administrasjonen har gjennomgått kontrollrapporter for salg og skjenking av alkohol og kontroll av
tobakkssalg i perioden 15. mai – 15. august 2019.
Skjenkebevillingskontroller:
Internkontroll skjenkesteder:
Salgsbevillingskontroller:
Tobakkstilsynskontroller:

29
16
17
75

I alt 137 tilsyn – mao. en god aktivitet.
Administrasjonen har gjennomgått rapportene (se vedlagte liste der feil er markert med trekant
og utropstegn).
Fokuset i kontrollen nå har vært internkontrollsystemer, lokal dokumentasjon, og
reklameforbudet.
Vi kan ikke se av kontrollene at det er avdekket mer alvorlige tilfeller av brudd på reglene som
skjenking til mindreårige eller overskjenking.

Etter kontakt mellom administrasjonen og leder av tilsynsarbeidet hos Securitas i
Fredrikstad/Østfold – Sonic Holst – opplyser også han at de har vært på de fleste større
utearrangementene i sommer med enkelt anledning-bevilling, men har også her ikke funnet store
avvik man har skrevet tilleggsrapport på.
Etter punkt 12 og 13 i vårt vedtatte bevillingsreglement er det regler om reaksjoner ved
overtredelser m.m.
Som det fremgår er de påpekte feil i alle hovedsak knyttet til mindre alvorlige forhold mht. at det
på skjenke-og salgsstedet skal kunne fremvises dokumentasjon på internkontrollsystemer.
Siden kontrollfokuset på dette, samt også mer på grensetilfeller på skjenkestedene mht.
tolkingen av reklameforbudet for alkoholholdige drikker (på skjenkestedene er det lovlig med
noe produktinformasjon) anbefaler vi denne gang kun å ta samtlige rapporter til orientering.
Om de påpekte mangler viser seg å være gjentakende må vi evt. reagere med det vedtatte
prikkbelastningssystemet.
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