INSTRUKS FOR SALGS- / SKJENKEKONTROLLØRER RANA
KOMMUNE
Kontrollørene er engasjert av Rana kommune for å forestå kontroll med Rana kommunes
bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk og evt. skjenkebevillinger gitt av
departementet etter alkohollovens § 5-3.

1. Kontrollørene skal utføre sine kontroller i samsvar med gjeldene lov- og regelverk, god
forvaltningsskikk og gitte oppdrag.
2. Kontrollørene skal gjennomgå grunnopplæring, og bestå kunnskapsprøven i alkoholloven
gjeldene for både sal og skjenking samt fortløpende delta på veiledning og oppdatering
knyttet til sin funksjon som kontrollør. Utover dette skal kontrollørene av eget tiltak sette
seg godt inn i og holde seg løpende orientert om lokale og sentrale salgs- og
skjenkebestemmelser samt gjeldene normer for skjennsutøvelse.
3. Kontrollen skal særlig omfatte at aldersgrensebestemmelsene, salgs- og skjenketidene og
at det ikke selges eller skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket
av rusmidler. For øvrig skal kontrollen omfatte alle forhold som gjelder salgs- og
skjenkebestemmelsene. Forhold som ligger utenfor salgs- og skjenkebestemmelsene, kan
bemerkes og oversendes til rette kontrollmyndighet.
4. Kontrollen skal foregå på en diskret måte som ikke unødig forstyrrer virksomheten på
stedet eller kunder eller gjester. Likevel skal kontrollen være målrettet og grundig for i
størst mulig grad å bringe klarhet i faktiske forhold. Kontrollørene skal observere og
skriftlig melde fra om forhold som er i strid med gjeldene lov- og regelverk.
5. Kontrollørene skal ikke gripe inn i virksomheten på stedet, men etter endt kontroll
presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet.
6. Kontrollørene skal like etter endt kontroll skrive intern rapport på eget skjema og snarest
og senest innen påfølgende arbeidsdag levere denne til kommunens saksbehandler.
7. Kontrollørene har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.
8. Dersom kontrollørene handler i strid med gjeldene instruks og / eller bestemmelser gitt i
medhold til alkoholloven, serveringsloven eller kommunale vedtak, kan engasjementet
bringes til opphør umiddelbart.

Det vises også til intern instruks for kontrollører 03/02028 – 10, unntatt offentlighet jfr. Offl.§ 14

