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SKJENKEKONTROLLEN  1  NAMDALEN

Overhalla kommune

7863 OVERHALLA

Namsos, 20. januar 2016
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A2016-0102 SKN/lbs

ÅRSRAPPORT FRA SKJENKEKONTROLLEN I NAMDALEN 2015

Statistikk, oppsummering hele  kontrollområdet
låret 2015 ble det i kontrollområdet utført 425 kontroller, fordelt på 124 salgskontroller, 174 skjenkekontroller og

127 systemrevísjoner. Av de 174 skjenkekontrollene som ble utført, ble det utført 4 kontroller ved arrangement.
Utfyllende grafisk framstilling følger vedlagt. Antall bevillinger totalt i området Kystlab PreBIO AS har tilsyn med,
var ved årsskiftet 142, fordelt på 85 skjenkebevillinger og 57 salgsbevillinger.

Det ble forsøkt utført 31 kontroller der stedene var stengt på kontrolltidspunktet. Det er fremdeles et problem på
landsbygda å få til stikkprøvekontroller ved enkelte sted som ikke har noen fast åpningstid. Besøkene må på grunn
av store avstander utføres på samme tur som ved de andre stedene i bygda, ellers blir omkostningene og
tidsbruken ved enkelte kontroller for store.

Systemrevisjoner i hht. lnternkontrollforskriften - hele kontrollområdet

I 2015 fokuserte Skjenkekontrollen i Namdalen systemrevisjonene på om bevillingsinnehaverne følger
alkoholforskriftene §8-3, punkt 4 og 5, som gjelder å ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen,
alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av loven, og å ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp
avvik. Revisjonene ble denne gangen også gjort ved at hver bevillingsinnehaver sendte inn dokumentasjon til
Skjenkekontrollen i Namdalen. Det var planlagt å utføre rundt 133 revisjoner. Da året var omme manglet det svar
fra 3 Utsalgssteder og 3 skjenkesteder.

Awik - hele kontrollområdet
Stikkprøvekontroller har i 2015 ikke avdekket noe alvorlig avvik, men har rapportert om 46 mindre alvorlige avvik.

For hele kontrollområdet ble det ved stikkprøvekontrollene avdekket 4 avvik fra alkoholloven § 1-7c som gjelder
bestemmelsene om styrer/stedfortreder, og 10 avvik fra forskriftenes § 3-3 om alkoholvarers plassering i
dagligvareforretninger slik at de ikke forveksles med alkoholfrie  /  -svake drikkevarer.

Kontroll og awik - Overhalla kommune
Skjenkekontrollen har i Overhalla kommune ført tilsyn med 7 steder med skjenkebevillinger og 4 forretninger med
salgsbevilling.
I 2015 ble det utført 12 skjenkekontroller, 11 kontroller ved Utsalgssteder og ingen ved arrangement som hadde
fått tildelt bevilling for en enkelt anledning.

Det ble ikke rapportert noe avvik i 2015.

Systemrevisjoner i Overhalla kommune

I Overhalla kommune ble det totalt utført 4 systemrevisjoner ved Utsalgssteder, ingen forretninger unnlot å svare

på utsendt brev. Det ble utført 7 systemrevisjoner ved skjenkesteder, og ingen steder unnlot å svare.
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Avdelingsmøter, intern opplæring
I løpet av året ble det avholdt 1 avdelingsmøte. Da kontrollørene har andre jobber, kan det være vanskelig å finne
tidspunkt som passer for alle samtidig. Intern opplæring er lagt til avdelingsmøtet, samt at det har blitt utsendt en
del opplysningsmateriell, som har kommet fra Helsedirektoratet.

Bemanning i  2015  og framover
Skjenkekontrollen i Namdalen har i 2015 hatt en ansatt i 40  %  stilling og tre kontrollører som har jobbet etter
oppdrag. En av kontrollørene har første halvdel av året vært ute i fødselspermisjon.

Det har kommet nytt regelverk fra 01.01.2016, som sier at det ved skjenkekontroller skal være minst to
kontrollører, og at det anbefales også å bruke to kontrollører ved salgskontrollene.

Kontrakten som ble inngått i desember 2012 går ut ved årsskiftet 2016 - 2017.

Med vennlig hilsen

Liv Strømmen

Avdelingsleder

Vedlegg: Grafisk framstilling av Skjenkekontrollens arbeid i 2011

Oversikt over kontrolldatoer og steder


