Trondheim kommune

Saksframlegg
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- NEWS AS- RICK'S CAFE
Arkivsaksnr.: 08/2882
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til News AS - Rick’s Cafe, org. nr. 979 115 083, Nordre
gate 11, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer. Dette med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf.
Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen gjelder brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 18. desember 2010.
Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf. forvaltningsloven §
42, 1. ledd, 1. punktum.
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja

Saksutredning:
Behandling i bevillings- og kontrollutvalget
Saken ble behandlet i bevillings- og kontrollutvalget den 12. april 2011. Rådmannens forslag ble enstemmig
anbefalt (2Ap, FrP, KrF, R).
Vurdering
Under skjenkekontroll den 18. desember 2010 ble to gutter på henholdsvis 18 og 19 år observert inne på 20års avdelingen til Rick’s, hvor den 19 år gamle gutten også fikk skjenket alkoholholdig drikk som inneholdt
over 22 volumprosent alkohol (gruppe 3). Ansvarshavende ved skjenkestedet fikk kopi av befaringsrapporten
etter endt kontroll. Administrasjonen mottok tilleggsrapport 22. desember 2010. Tilleggsrapport ble sendt
bevillingshaver den 22. desember 2010, og varsel om mulig inndragning ble sendt 16. februar 2011.
Bevillingshaver har gitt tilsvar i brev av 15. januar 2011 og 7. mars 2011, med vedlagte uttalelser fra innleid
vaktselskap, samt fra stedets barsjef. Befaringsrapport, tilleggsrapport, samt tilsvarene fra bevillingshaver er
vedlagt i sin helhet.
Ad skjenking til personer under 20 år
Alkoholloven § 1-5, 1. ledd:
”Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer må ikke skje til noen som er under
20 år.”

Alkoholforskriften § 2-4, 1. ledd:
”Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til personer
under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til personer under 2 0 år, selv
om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.”

Av tilleggsrapporten følger at kontrollørene observerte at den 19 år gamle gutten fikk skjenket alkoholholdig
drikk gruppe 3, og at han drakk av denne (vedlegg 2). Bartenderen har i sin uttalelse fortalt at drinken
inneholdt vodka redbull med appelsinjuice og grenadin, noe også kontrollørene fikk vite under kontrollen
(vedlegg 7). Bevillingshaver har ikke bestridt gjestens faktiske alder.
På bakgrunn av det ovennevnte, er det uomtvistet at bevillingshaver skjenket alkoholholdig drikk gruppe 3 til
en person under 20 år, da han oppholdte seg i 20- års avdelingen.
Ad tilgang til 20- års avdeling
Alkoholloven § 4-3:
”Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelig forvaltningsrettslige regler.”

Det fremkommer av forarbeidene (Ot.prp.nr. 7 (1996-1997) s.119) at brudd på vilkår satt i bevillingsvedtaket
kan være inndragningsgrunn.
Av Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger for Trondheim kommune pkt. 5.4, 2.
ledd følger:
”Formannskapet vil kunne sette som vilkår om 20- års grense etter kl. 23.00 der driftskonsept tilsier det. Spesielt er dette
aktuelt for skjenkesteder som vil kunne tiltrekke seg ungdom. Fastsettelse av vilkår skjer etter en konkret
helhetsvurdering.”
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I møte den 30. september 2008 (saknr. 08/2882-14) vedtok formannskapet at det skulle settes vilkår om 20års aldersgrense dersom Rick’s skulle servere alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kl. 23.00.
Rick’s har delt opp skjenkelokalet med separert 18- og 20- års avdeling. 18- års avdelingen er i underetasjen,
mens 20- års avdelingen er i 1. og 2. etasje. Avdelingene er adskilt med en dør, hvor det står en vakt og
kontrollerer legitimasjon.
Det følger av tilleggsrapporten fra skjenkekontrollørene (vedlegg 2) at kontrollørene raskt ble oppmerksomme
på en guttegjeng nede i 18- års avdelingen, hvor to av guttene så unge ut. Kontrollørene ba en vakt om å
sjekke legitimasjonen til guttene, og de viste seg å være 18 og 19 år. Noe senere ble de samme guttene
observert oppe i 20- års avdelingen.
Bevillingshaver v/ innleid vaktselskap bestrider ikke de faktiske omstendigheter, men uttaler blant annet at alle
gjester i 20- års avdelingen hadde fremvist gyldig legitimasjon, og at vedkommende må ha benyttet falsk
legitimasjon for å komme forbi kontrollen ved inngangen til 20- års skjenkeområdet (vedlegg 5).
Det er således ikke omstridt at de to guttene på et tidspunkt av kontrollen befant seg inne på 20- års
avdelingen, og at bevillingshaver dermed har overtrådt vilkåret i skjenkebevillingen satt av Trondheim kommune
i medhold av alkoholloven § 4-3.
Reaksjon
Etter alkoholloven § 1-8, 1. ledd kan bevillingsmyndigheten inndra en skjenkebevilling for resten av
bevillingsperioden eller for kortere tid dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven
eller bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven.
Det fremkommer av forarbeidene til alkoholloven § 1-8 (Ot.prp.nr.7 (1996-1997) s. 119) at det ikke er et
krav om subjektiv skyld eller klanderverdige forhold fra bevillingshavers side for at bevillingen kan inndras, men
det kan legges vekt på dette hensynet i skjønnsvurderingen.
Det følger av Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser, vedtatt av bystyret
i Trondheim 22.05.08, pkt. 2, 3. ledd:
”Ved grove overtredelser skal det reageres med inndragelse i minimum 3 uker allerede ved første gangs overtredelse, med
mindre særlige grunner taler for en kortere inndragningsperiode. Som grov overtredelse regnes bl.a. salg og skjenking til
mindreårige, salg og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler og grove brudd på salgs- og
skjenketidene.”

Rådmannen legger til grunn at begrepet ”mindreårige” i retningslinjene innholdsmessig samsvarer med
alkoholloven § 1-5, slik at skjenking av alkoholholdig drikk med innhold over 22 volumprosent alkohol
(gruppe 3) til personer under 20 år også omfattes.
Den foreliggende overtredelse er i henhold til retningslinjene en grov overtredelse som kvalifiserer til inndragning
i tre uker. Alkoholloven har som formål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære. Herunder følger det av forarbeidene (Ot.prp.nr.86 (2003-2004) s.
8) at alkohollovens bestemmelser om aldersgrenser er noen av de mest sentrale virkemidlene.
At det i tillegg foreligger brudd på vilkår satt i bevilling, må etter Rådmannens vurdering ha en skjerpende
virkning på overtredelsens grovhet.
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De faktiske omstendigheter er ikke omstridt, og Rådmannen kan ikke se at det foreligger omstendigheter som
taler for en kortere inndragningsperiode enn retningslinjenes minimum på tre uker.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at skjenkebevillingen inndras i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.

Rådmannen i Trondheim, 13. april 2011

Anne Sverkmo Behrens
kommunaldirektør

Vedlegg:

Marte Bjørnsen
jurist

1. Befaringsrapport, datert 18.12.10
2. Tilleggsrapport, datert 22.12.10
3. Tilsvar 1, bevillingshaver, datert 15.01.11
4. Tilsvar 2, bevillingshaver, datert 07.03.11
5. Tilsvar 1, vaktselskap, datert 14.01.11
6. Tilsvar 2, vaktselskap, datert 07.03.11
7. Tilsvar, barsjef, datert 28.12.10
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