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Referat fra skjenkeforum 25. mai 2021 
 

MØTENR. MØTESTED REFERENT DATO 

2 Teams – digitalt møte Jeanett Kaasa 25.05.2021 

 

 
 

1. Orientering om status og aktuelle saker – runden rundt bordet 
 
Arild Syvertsen: Ikke stort å melde. Drifta vakler videre. Det er en utfordring med hjemmefester 
på bygda. 
 
Kommunedirektør: Kommunen er bekymret for smittesituasjonen i studentmiljøet. Nye tiltak 
gjøres i kveld av formannskapet. Det er håp om at smitten ikke er spredt videre til befolkningen. 
 
Jeanett Kaasa: Mange bevillingssaker for tiden. Mest serveringsbevillinger uten skjenk. Skulle 
avholdt ansvarlig vertskapskurs den 20. mai, men måtte avlyse grunnet kapasitetsproblemer. 
Prøver å få avholdt dette til høsten igjen. Spørsmål fra Bull Inn ang. ansvarlig vertskapskurs både 
på høst og vår fremover. Om dette lar seg gjøre avhengier av ressurssituasjonen og kapasiteten 
til saksbehandlere. Vil til tider være utfordrende å få til. 

 
Politiet: Politiet deler bekymringen ift. smitten. Har hatt møte i politirådet i dag. Bekymret for at 
det foregår en del ting hjemme når skjenkeareaene er stengt. Dette er snakk om vold og 
ovegrep i hjemmet. Politiet ønsker skjenking i kontrollerte former, altså på utesteder. Svein Olav 
har sin siste dag i dag, og det er Rollef Bergan som overtar hans rolle fremover. 

 

MØTEDELTAKERE:      IKKE MØTT: 
Arild Syvertsen - Bull Inn (leder)     Kine Lundefaret - Sesong Restaurant 
Per Dehli  - kommunedirektør      Maria Hardang – Kroa i Bø 
Jeanett Kaasa – saksbehandler/kommunen   Svein Taranrød –  
Rollef Bergan og Svein Olav Grini – Politiet       saksbehandler/kommunen 
Per Atle Einan – rep.utvalg for helse  
                              og velferd     
Vebjørn Hagen – Norsjø ferieland 
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Vebjørn Hagen: Har kommet i gang med driften etter vinteren. Det er gjort noen endringer i 
restauranten på Norsjø ferieland, føler de har mer kontroll på inn- og utganger. Har hatt en rolig 
start på sesongen. Utfordringene på Norsjø ferieland er båter med fulle folk. Det har blitt bedre 
etter at politiet har vært ute med politibåter. Dette hjelper. Midt-Telemark vaktselskap brukes 
på Norsjø ferieland. De er der hver dag i skoleferien og fredag og lørdag i helgene. Norsjø hotell 
har fått utvidet skjenkeområde, med større platting.  
 
Rep.utvalg for helse og velferd: Mener det er bedre at folk drikker i kontrollerte former og at 
folk ikke lukker seg inne. 
 

 
 

2. Eventuelt 
 
Arild Syvertsen: Opplevde i fjor at det var forskjell på smitterverntiltakene i Bø og Nome. 
Opplevde at flere folk fartet til Slusa i Lunde, da de ikke var så strenge på smitteverntiltakene 
som i Bø. Kommer til å reagere kraftig om dette skjer i år også. 
 
Kommunedirektør: Tar bekymringen til Bull Inn med inn i kriseledelsen. 
 
Politiet: Politiet noterer seg dette. Var på slusa i fjor. Politiet er rådgivende når det gjelder 
smittevern og kommer til å følge opp. 
 
Vebjørn Hagen: Har ikke noe å tilføye. Glad for at politiet er innom Norsjø ferieland med 
politibil. Viktig at de er synlige. 
 
Rep.utvalg for helse og velferd: Har ikke noe tilføye annet enn at det kan formidles til kollegaer 
i Nome vedr. situasjonen Bull Inn nevner. 

 
 

Minner om at neste møte er utvidet skjenkeforum 19. oktober 2021 kl. 13.00 – 15.45. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jeanett Kaasa 
konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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