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Medlemmer av skjenkeforum
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jeka2511@mt.kommune.no
FA-U63, TI-&17 08.03.2022

Referat fra skjenkeforum 8. mars 2022

MØTENR. MØTESTED REFERENT DATO
1 Kommunehuset Jeanett Kaasa 08.03.2022

Saker:

1. Evaluering av ansvarlig vertskapskurs gjennomført den 1. mars 
Det fremkommer at deltakerne ønsker å få inn case-oppgaver. Det bør være en person med 
erfaring på gruppene. Ønsker link til kurs – Helsedirektoratet e-læringskurs. Sende ut 
informasjon til alle skjenkesteder. Ønsker å kanskje legge kurset til ettermiddag/kveld dersom 
det er mulig.

Skal sende ut presentasjoner fra kurset.

Presiserte reglene for lån av skjenkelokale for ansatte da dette kom opp på kurset. OBS! Slutta 
lag, utenom skjenketiden i bevillingsvedtaket og privat innkjøpt. Blir sendt ut egen mail på dette.

2. Orientering om status og aktuelle saker – runden rundt bordet
Norsjø ferieland: 
Fått nye eiere på hotellet, ferieland og båten. 
Eiere på hotellet driver 3 kafeer fra før. Ferieland er kjøpt opp av kjede. Seriøs virksomhet. 
Virker bra og har godt inntrykk. Marita og Vebjørn fortsetter på ferieland, Marita som daglig 
leder. Starter på kjedekonseptet høsten 2023, 2022 kjører som vanlig. Sliter med å få folk til 

MØTEDELTAKERE: IKKE MØTT:
Arild Syvertsen - Bull Inn (leder) Rollef Bergan – Politiet    
Per Dehli   - kommunedirektør  Maria Hardang  -  Kroa i Bø
Svein Taranrød – saksbehandler/kommunen
Jeanett Kaasa – saksbehandler/kommunen
Per Atle Einan – rep.utvalg for helse 
                              og velferd    
Vebjørn Hagen – Norsjø ferieland

mailto:post@mt.kommune.no


Politisk sekretariat og 
service

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

T  +47 35 05 90 00
E post@mt.kommune.no  Vi skaper framtida saman

kabelparken, men har fått folk på kjøkkenet. Fagpersoner er vanskeligere å rekruttere enn 
vanlige sesongarbeidere.

Bull Inn: 
Sykdom blant personalet, utfordringer med det. Folk kommer sent til utestedet. E-76 i påska – 
påskeeftan (spiller på Fjoset), Lortebekk Hillbilly Music Fest 17. – 18. juni. Leier inn vektere i 
tillegg på slike store arrangementer. Utfordringer med taxien – utfordringer med korona og 
personell. Har dialog med taxien. 

Kommunedirektør: 
Reoganisering i politirådet. Skjenkeforum tror vi at blir videreført som det er.

Rep.utvalg for helse og velferd: 
Ikke noe å komme med fra politisk hold. Ikke fått noen saker til de.
Helse- og velferd følger med og får rapporter om brudd på alkoholloven og prikktildeling.

Svein Taranrød: 
Ingen saker å melde.

Jeanett Kaasa: 
Noen skjenkesaker fra Akkerhaugen Rocksamfunn og noen andre få henvendelser 
enkeltarrangement. 

3. Eventuelt
Spørsmål om Provence Restaurant skal inn i skjenkeforum. De inviteres inn dersom det blir 
pubdrift. Gi dem et vink om at skjenkebevilling må endres på dersom det skal skjenkes ute og i 
bygg ved siden av.

Tema neste møte: festivaler sommer

Neste møte i skjenkeforum er 10. mai kl. 13.00 – 15.00.

Med hilsen

Jeanett Kaasa
konsulent
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