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Statistikk, oppsummering hele kontrollområdet
I året 2011 ble det i kontrollområdet utført 408 kontroller, fordelt på 162 salgskontroller, 233
skjenkekontroller og 13 systemrevisjoner. Utfyllende grafisk framstilling følger vedlagt. Antall
bevillinger totalt i Namdalsområdet var ved årsskiftet 144, fordelt på 89 skjenkebevillinger og 55
salgsbevillinger. 3 steder med skjenkebevilling gikk konkurs, og 18 steder med skjenkebevilling og 1
forretning med salgsbevilling opphørte av andre årsaker. 3 av disse stedene ble stengt av politiet på
grunn av at personer med sentrale roller i bedriftene ikke hadde lovlig oppholdstillatelse. De fleste
andre opphørte etter overdragelse til nye eiere/drivere.

Det har dessverre vært en økende tendens til at useriøse drivere kommer inn på markedet, noe vi i året
som har gått har fått erfare. Problemet er å avdekke hvem de er, og ikke minst å få tak i dem. Ofte
driver de også serveringssteder på andre steder i landet. For kontrollørene har dette skapt en del
problemer, da daglig leder/skjenkestyrer/stedfortreder gjerne ikke er til stede når de spør etter dem. De
ansatte snakker ofte dårlig norsk eller kan ikke språket i det hele tatt. De vet heller ikke alltid hva sjefen
heter, eller hvor han oppholder seg, og om det er råd å få tak i ham. Slike foretak skifter ofte eiere uten
at reglene for eierskiftet følges. De skifter også ofte styrer/stedfortreder uten å varsle om dette til
kommunen, og de avlegger ikke Kunnskapsprøven. Dette er noe som kommunene må ha fokus på når
nye bevillinger skal gis, og de må undersøke nøye om de sentrale personene har lovlig oppholds- og
arbeidstillatelse. Aller helst bør det kreves at det oppgis hvem som til en hver tid er ansatt i bedriften,
slik at det er mulig å undersøke om oppholds- og arbeidstillatelse er i orden. Mange useriøse drivere
benytter seg av mennesker som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, og som
oppholder seg ulovlig i Norge. Disse menneskene har ikke noe å leve av, og jobber for kost og losji på
slike steder.
I 2011 har politiet hatt to større aksjoner for å komme slike useriøse drivere til livs, noe det har stått om
i dagspressen. Etter å ha sendt en bekymringsmelding til politiet, ble leder av Skjenkekontrollen i
Namdalen invitert til å delta på et strategimøte i Steinkjer 30. september 2011. Der møtte jeg
representanter fra politiet, skatteetaten, tolletaten, mattilsynet og arbeidstilsynet. Det var kun
Skjenkekontrollen i Namdalen som representerte salgs- og skjenkekontrollsiden, og jeg savnet også
representanter fra de ulike kommunene, for eksempel rådmenn eller saksbehandlere for bevillingssaker.
Jeg deltok ikke i selve aksjonen. Den resulterte i at to steder i Namdalen ble stengt. Et tredje sted ble
stengt ved den første aksjonen som ble holdt i juni.
Avvik - hele kontrollområdet
Stikkprøvekontroller har i 2011 avdekket en del mindre alvorlige avvik. For hele kontrollområdet ble
det ved stikkprøvekontrollene avdekket totalt 31 avvik, av disse er 6 avvik fra alkoholloven § 1-7c som
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gjelder bestemmelsene om styrer/stedfortreder, og 14 avvik fra forskriften § 3-3 om alkoholvarers
plassering i salgslokalet. Et alvorlig avvik var drift av et sted der Brønnøysundregisteret viste at firmaet
som stod bak driften var registrert som opphørt. De to alvorligste avvikene var brudd på forskriftens
bestemmelser i §§ 4-1 og 4-2, som gjelder personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.
I 2011 var et av målene for stikkprøvekontrollene å finne ut om de anmerkningene som ble gjort under
systemrevisjonene var gjort noe med. Det ble ved systemrevisjonene hovedsakelig gjort anmerkninger
når det var noe revisjonsmyndigheten mente hadde forbedringspotensiale. Totalt i løpet av den tiden vi
har utført systemrevisjoner, er det gjort anmerkninger ved 110 steder, medregnet steder som har
opphørt. Ved årets slutt manglet 13 av stedene dokumentasjon på at de har gjort endringer som
forbedrer internkontrollsystemene deres.
Kontroll og avvik - Flatanger kommune
I 2011 ble det i Flatanger kommune utført 22 skjenkekontroller og 11 kontroller ved utsalgssteder. Det
ble ført tilsyn med 9 steder med skjenkebevillinger og 4 dagligvareforretninger med salgsbevillinger.
Følgende avvik ble rapportert:
Henvisnin
Alkoholloven § 1-7c
Alkoholloven § 1-10
Forskriften § 5-1

Antall
2
1
1

Det ble utført 1 systemrevisjon i Flatanger kommune i 2011. Ved stikkprøvekontrollene ble det ved
utgangen av året rapportert at ingen manglet dokumentasjon på at anmerkninger gjort ved
systemrevisjoner før 2011 var rettet opp. Totalt var det 7 steder som fikk anmerkninger ved
systemrevisjoner gjort før 2011.
Systemrevisjoner i hht. Internkontrollforskriften
I 2011 har Skjenkekontrollen i Namdalen utført systemrevisjoner i hht. Alkoholforskriftens kapittel 8
og 9 ved 13 nyetablerte steder. Skjenkekontrollen i Namdalen har fortsatt gjort samme erfaringer om
hvor viktige dialogen med den enkelte bevillingshaver er. Gjennom god dialog og informasjon om
regelverket under revisjonene, har vi etablert et godt samarbeid med den enkelte. Arbeidet har med
dette vil fortsette i 2012.
Avdelingsmoter, intern opplæring
I løpet av året ble det avholdt 2 avdelingsmøter. Intern opplæring er lagt til avdelingsmøtene.
Framover i 2012
I tillegg til å utføre de ordinære stikkprøvekontrollene, vil satsningsområdet i 2012 være å fortsette
arbeidet med systemrevisjoner ved de nye stedene som har kommet. I 2012 er det også tid for fornyelse
av alle salgs- og skjenkebevillingene i kontrollområdet vårt. Dette medfører en god del ekstra arbeid
med oppretting av en ny database. Alle kommunene skal ha vedtatt nye bevillinger senest innen
utgangen av juni 2012.
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