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Referat fra utvida skjenkeforum 19. oktober 2021

MØTENR. MØTESTED REFERENT DATO
3 Kommunestyresalen Jeanett Kaasa 19.10.2021

Møte i skjenkeforum – Kl. 13.00 – 14.30

1. Årshjul for 2022
Faste møter

 8. mars kl. 13.00 – 15.00
 10. mai kl. 13.00 – 15.00
 18. oktober kl. 13.00 – 15.30 – Utvida møte, det inviteres til samarbeidsmøte siste 

timen.

Kurs
Ansvarlig vertskapskurs og ansvarlig salg er tenkt satt opp i år. 

 1. mars – Ansvarlig vertskapskurs
 13. september – Ansvarlig salgskurs

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

Utvida møte:
Lerkekåsa vingård Annikken Johnsrud Nina Sterner - KoRus
Husly Kafè og Catering Gullbring Kulturanlegg Kai Lindgren - NMBR
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2. Orientering om status og aktuelle saker – runden rundt bordet

Sesong Restaurant og kaffebar:
Syns det går litt tregt og har til nå ikke blitt oppfattet som en bar av gjestene. Har en rolig og god 
stemning. Har også fått nye ansatte etter ferien.

Svein Taranrød: 
Har behandlet to søknader om enkeltanledning. Denne virksomheten planlegger å få fast 
bevilling. 

Per Atle Einan:
Hadde ingenting å meddele.

Kommunedirektør:
Har vært et stille og rolig år. Det er bekymring for næringa i den tiden som har vært. Vi opplever 
konsekvenser i tjenestene med at festen har vært tatt hjemme i koronatida. Dette følges det 
med på fremover. Kommunen har fått tilbakemelding fra politiet om at ting har flyttet seg fra 
skjenkesteder til hjemmefester.

Jeanett Kaasa:
Har hatt et par søknader om serveringsbevilling som har krevd mye tid og veiledning. 
Påpekte at det er viktig at medlemmene av skjenkeforum, da særlig skjenkestedene, melder inn 
ønsker om saker/temaer til møtet. Om det er utfordringer i skjenkebransjen så er det viktig å gi 
beskjed om dette slik at det evt. kan kalles inn fagfolk/ressurser til skjenkeforum. Som f.eks 
taxinæringen.

Bull Inn:
Etterspurte behandlingen av den kommunale kompensasjonsordningen. Synes det har tatt 
veldig lang tid å behandle disse søknadene. Om de hadde vært en virksomhet som hadde slitt 
veldig, så hadde denne behandlingstiden vært kritisk. Kommunedirektøren tar med seg dette.
Det har vært en stor overgang til gjennåpningen. Det har gått veldig bra, men det er utfordrende 
med at det er lite taxier. Anslår at det kun er 2-3 biler på i helgene. For fulle personer er en 
utfordring for dørvakter, taxi osv.

Brann og redning:
Har ikke hatt noen uttrykninger til skjenkesteder i år. Påpekte viktigheten om at nyansatte på 
skjenkestedene bør ha gått igjennom brannøvelser. 
Brannvesenet har hatt mange uttrykninger til uorganiserte fester som ikke er meldt til dem. 
Slike fester blir ikke fanget opp. Brannvesenet har plikt til å stenge slike fester om de oppdager 
disse.
Ønsker å få kopi av vedtak om enkeltarrangement og utvida skjenkeområder. Søkere til 
enkeltarrangement og utvida skjenkeområder bør opplyses av kommunen om at de har 
meldeplikt til brannvesenet. 
Skulle ønsket at det fantes en arrangementsveileder i kommunen. Viser til at blant annet 
Kragerø kommune har en god en.
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3. Eventuelt
Det ble i møtet tatt opp dette med Natteravner. Det har før i tiden vært brukt Natteravner, og 
det ble spurt om hva som skjedde med denne ordningen. Det ble fremmet noen ønsker om at 
dette tilbudet kom tilbake. Kommunedirektøren sjekker dette ut med Politirådet. 

Møte i utvida skjenkeforum – Kl. 14.30 – 15.45

Innledning av kommunedirektør Per Dehli
Kommunedirektøren ønsket velkommen

Åpenbart påvirket og hjelpeplikten av KoRus Sør v/Nina Sterner
Hadde et innlegg om bevillingshavers hjelpeplikt og hva som kjennetegner en person som er åpenbart 
påvirket. Foiler er vedlagt.

Melding om arrangementer av Midt-Telemark brann og redning v/Kai Lindgren
Brannvesenet hadde en liten gjennomgang om hvilke arrangementer som har meldeplikt til 
brannvesenet. Brannvesenet kan stenge arrangementer dersom disse ikke er meldt til de eller at 
arrangementet ikke er trygt nok. Brannvesenet opplyste også om at arbeidsgiver er pålagt å utføre 
brannøvelser for sine ansatte. Dette kan brannvesenet bistå skjenkestedene med kostnadsfritt om 
ønskelig. Da er det bare å ta kontakt med de.

Oppsummering av utelivet i Midt-Telemark av Politiet v/Rollef Bergan
Da politiet hadde forfall til møtet informerte kommunedirektøren om utviklingen i Midt-Telemark som 
har kommet frem i politirådet. Kommunedirektørens kommentarer i punkt 2.

Med hilsen

Jeanett Kaasa
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
Melding om arrangement - Nome og Midt-Telemark brann og redning
Åpenbart påvirket og bistandsplikten - KoRus Sør
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