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Verdal Kommune
Postboks 24
7651 VERDAL
Att: Kontrollutvalget for skjenking av
alkoholholdig drikke, samt salg av
alkoholholdig drikke under 4,76 v%

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Svenn-Erik Guddingsmo
765/Nord-TrøndelagNerdal
02580 / 932 54 239

Deres dato:
Deres ref.:

2010
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Vår ref.:
Dato:
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19.01.201
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ÅRSRAPPORT FOR 2010
Gjelder for utførte kontroller ved skjenkesteder med alminnelig skjenkebevilling og
salgssteder for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold lavere enn 4,76 volumprosent i
Verdal Kommune.
Kontrollvirksomheten er avviklet i h.h.t. kontrakt og i tråd med retningslinjer m.a. skissert i
kontaktmøter med Sekretariat.
Alle rapporter med underbilag er oversendt Sekretariatet/Kontrollutval et
- kopi I til styrer for den enkelte bevilling
- kopi II arkivert hos oss.
Sleenkebevillin skontroll:
Når det gjelder skjenkebevillingskontrollene er det i 2010 gjennomført totalt 51 kontroller.

Vi har i år etter ønske fra Kommunen hatt spesielt fokus på skjenkestedenes håndtering av
beruselse. De aller fleste kontrollene er utført sent fredag eller lørdag kveld for nettopp å få til
en best mulig kontroll av dette. Det virker som om det er seriøse drivere som tilstreber å drive
etter gjeldende lover og regler.
Vi har ved enkelte kontroller observert personer i lokalene som vi har tolket som åpenbart
beruset, eller personer som har begynt å nærme seg grensen for åpenbart beruset. Ved en
runde med kontroller ble det ved 2 steder kommentert personer som vi tolket som åpenbart
beruset. Ved begge stedene ble personene fiernet umiddelbart fra lokalene. Også ved en
senere kontrollrunde ble det ved 2 steder kommentert personer som begynte å nærme seg
grensen til åpenbart beruset. Ved begge stedene ble personene nektet mer servering, og de
forlot deretter lokalet.
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Det ble også etter ønske fra Sekretariatet gjennomført en kontroll ved et sted med ekstra fokus
på beruselse og alder på gjester. Det var en rolig og fin atmosfære ved lokalet. Det ble snakket
litt ekstra med de ansatte i etterkant av kontrollen. Disse fortalte at de hadde hatt en del
problemer med en ungdomsgjeng som var 17 år helgen tidligere. Det ble i etterkant
gjennomført et møte med stedet hvor Sekretariatet og kontrollør var tilstede. Stedet redegjorde
for omstendighetene rundt saken, og redegjorde hva de gjorde for å unngå slike ting i
ettertiden.
Det ble også observert 1 tilfelle som vi tolker som reklame for alkoholholdig drikke i år.
Stedet reklamerte for 3 flasker til prisen av 2. I etterkant av denne kontrollen innkalte
Sekretariatet til et møte med bevillingsinnehaver. Vedkommende møtte ikke på møtet, men
saken ble dratet og løst via brevkorrespondanse i etterkant.
Ved en av kontrollene ble det presisert at utskjenket alkohol skal være konsumert innen kl
0230. Dette da det fremdeles var mange i lokalet med alkohol like før kl 0230. Like etter dette
var stedet tømt for gjester.
Ved en av kontrollrundene ble det observert et tilfelle hvor en gjest sendte alkoholholdig
drikke ut fra uteserveringen til en person som sto utenfor lokalet. Ved et annet sted ble det
observert at gjest tok med seg drikke ut fra lokalet. Ved begge stedene ble dette tatt opp med
de ansvarlige i etterkant av kontrollene.
Vi har utover dette ikke hatt større merknader til kontrollene som er utført. Mindre alvorlige
ting som er observert er blitt tatt opp med de aktuelle ansvarlige umiddelbart etter kontrollene.
Vi har fremdeles mye fokus på dialogen med de ansvarlige etter utført kontroll. Vi føler at det
er meget viktig å ha en åpen og kontinuerlig dialog med de ansvarlige angående rutinene
rundt skjenking av alkoholholdig drikke. Vi kan da drøfte aktuelle problemstillinger, svare på
konkrete spørsmål, eller komme med forslag til forbedringer internt hvis vi ser ting som vi
mener burde vært håndtert annerledes.
Sal sbevillin skontroll:
Når det gjelder salgsbevillingskontrollene, er det i 2010 utført 36 kontroller.
Vi har i år hatt fokus på butikkenes rutiner rundt alder og legitimasjon ved salg av
alkoholholdig drikke under 4,76 v%. Vi har gjennomført flere kontrollrunder med kontrollører
som er 18 år gamle, for å kontrollere betjeningens rutiner rundt det å spørre etter legitimasjon.
Det viste seg at ved første runde fikk kontrolløren kjøpe alkoholholdig drikke ved 6 av 7
kontrollerte butikker. Ved den andre runden fikk kontrolløren kjøpe alkohol ved 7 av 8
kontrollerte butikker. Ved den tredje runden fikk kontrolløren kjøpe alkohol ved 6 av 7
kontrollerte butikker. Ved den fjerde runden fikk kontrolløren kjøpe alkohol ved 4 av 5
kontrollerte butikker, og ved den siste runden fikk kontrolløren kjøpe ved samtlige 5 butikker
som ble kontrollert. Det ble umiddelbart etter kontrollkjøpene tatt kontakt med styrer for
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bevillingen eller annen ansvarlig ansatt og redegjort for kontrollen. Hovedhensikten vår ved
disse kontrollene er å sette et fokus på butikkenes rutiner rundt det å spørre etter legitimasjon
ved salg av alkohol, noe som vi tror er en veldig viktig kontrollmåte. Vi ønsker også videre
fremover å ha mye fokus på kontrollkjøp av alkohol da vi føler at dette er viktig.
Vi har utover dette gjort generelle observasjoner både utenfor og inne i lokalene med spesielt
fokus på salg av alkoholholdig drikke til åpenbart berusede kunder eller kunder som ser unge
ut. Vi har her ikke observert avvik i henhold til alkoholloven. Vi har i tillegg også sett på
plasseringen av alkoholholdig drikke i butikkene. Ved en butikk anbefalte vi å flytte om på
alkoholfritt øl for å tydeliggjøre at produktet er alkoholfritt. Utenom dette så det veldig bra ut
i de kontrollerte butikkene.
Kontroll av tobakksskadeloven
6:
Vi har også gjennomført kontroll av tobakksskadeloven § 6 samtidig som vi har utført
skjenkebevillingskontrollene. Vi har ikke ved noen av de gjennomførte kontrollene observert
gjester som har røyket inne i lokalene eller andre brudd på tobakksskadeloven.

Kunnska s røver:
Vi står også som prøvemyndighet for Verdal Kommune når det gjelder kunnskapsprøve om
alkohollovgivningen etter Alkohollovens § 1-7c og kunnskapsprøve om Serveringsloven etter
Serveringsloven § 5. Totalt i 2010 er det avlagt 2 kunnskapsprøver om alkohollovgivningen
hvor 1 ble bestått. Det ble ikke avlagt kunnskapsprøver om Serveringsloven i 2010.

Vi har utover dette ingen spesielle merknader til året som er gått.

Vi takker ellers alle medvirkende for et godt og konstruktivt samarbeid i året som er gått,
samtidig som vi når som helst står til disposisjon for ytterligere presiseringer.

Med vennlig hilsen
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Svenn-Erik Guddingsmo
Avdelingsleder
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