Oppmelding til avleggelse av etablererprøven i
serveringsvirksomhet
INFORMASJON
Den som ønsker å være daglig leder for en serveringsvirksomhet, hvor det er lagt til rette for fortæring
på stedet, skal inneha etablererprøven i serveringsvirksomhet jf. serveringslovens § 5.
Etablererprøven i serveringsvirksomhet er en offentlig prøve, avleggelsen av prøven koster kr. 400,-.
Beløpet skal betales til Narvik kommune, konto: 6370.05.09046 før avleggelse av selve prøven.
Kvitteringen skal følge med oppmeldingsskjemaet.
Eksamensavgiften tilbakebetales ikke dersom kandidaten ikke møter opp, eller han/hun trekker seg
fra prøven. Gyldig legitimasjon tas med når prøven skal avlegges.
Oppmeldingsskjema finner man ved å gå inn på kommunens netteside www.narvik.kommune.no
Oppmeldingsskjema finnes også på Narvik Rådhus, servicetorget
Oppmeldingsskjema sendes til Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik eller pr. e-post til
postmottak@narvik.kommuen.no
Kandidater som ikke består prøven, må betale kr. 400,- ved ny oppmelding.
Hjelpemiddel som Norges lover er tillatt å bruke under avleggelse av prøven, du vil få tilgang til
Lovdata.no.
Prøven er basert på det materialet som er gitt i læreboken "Læremateriell - etablererprøven for
serveringsvirksomhet" fra Vinn. Læreboken kan bestilles på telefon: 76 96 72 00, e-post:
firmapost@vinn.no eller telefax: 76 96 72 01.
MÅLGRUPPE
Målgruppen er for de som skal drive med servering av mat, hvor det er lagt tilrette for fortæring på
stedet.
De som skal inneha en skjenkebevilling må også inneha etablererprøven i serveringsvirksomhet, for å
kunne få en servering og skjenkebevilling.
FORKUNNSKAP/Prøven
Etablererprøven skal i henhold til Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted §2
være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av
betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen,
regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.
Lover og forskrifter er tilgjengelig på www.lovdata.no/
Sentrale lover og forskrifter er:
1. Serveringsloven og dens forskrifter.
2. Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontroll
forskriften).
3. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.
4. Forskrift om overnattings- og serveringssteder.
5. Lov om bokføring (bokføringsloven).
6. Forskrift om bokføring.
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