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Referat fra skjenkeforum 16. februar 2021 
 

MØTENR. MØTESTED REFERENT DATO 

1 Teams – digitalt møte Jeanett Kaasa 16.02.2021 

 

 
1. Digitalt Ansvarlig vertskapskurs 2021 

Det ble informert om at KoRus har utviklet et digitalt vertskapskurs hvor kommunene er invitert 
til et kurs for kommunale instruktører. Kommunen satser på å gjennomføre digitale ansvarlig 
vertskapskurs i år. Mer informasjon om dette vil vi ha etter kurset 3. mars, men det ser ut til å 
bli via Teams. Kroa i Bø spilte inn et ønske om å ha flere datoer, 2-3 forskjellige å velge mellom 
når kurset settes opp. Svein og Jeanett tar med dette videre i planleggingen og ser om det lar 
seg gjøre. 
 

2. Orientering om status og aktuelle saker – runden rundt bordet 
Kroa: Åpnet i slutten av januar. Har alkoholservering til maten, men det går mest i brettspill og 
sosialisering for de som sitter alene på hybel. Kroa har flere konserter på blokka som vurderes å 
gjennomføres. Er frustert over at det arrangeres hjemmefester. 

 
Sesong Restaurant: Har holdt stengt siden 6. januar. Syns pandemien og smitteverntiltakene er 
uforutsigbart. De har permittert alle ansatte og dette er kostbart. Restauranten faller utenfor 
kompensasjonsordningen da de ikke har hatt tall fra året før. Lurte på hvor stor del av 

MØTEDELTAKERE:      IKKE MØTT: 
Arild Syvertsen - Bull Inn (leder)     Vebjørn Hagen – Norsjø ferieland 
Maria Hardang  -  Kroa i Bø              
Per Dehli   - kommunedirektør   
Svein Taranrød – saksbehandler/kommunen    
Jeanett Kaasa – saksbehandler/kommunen 
Kine Lundefaret – Sesong Restaurant og kaffebar 
Svein Olav Grini – Politiet     
Per Atle Einan – rep.utvalg for helse  
                              og velferd     
Svein Olav Grini – Politiet                  
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befolkningen som måtte være vaksinert for å kunne lette på tiltakene. Kommunedirektøren 
skulle ta dette spørsmålet videre til kommuneoverlegen. 
 
Politiet: Patruljene melder om at det er helt stille ute. De er litt bekymret for folks ve og vel. De 
informerer om noen hjemmefester, men at det ikke er registrert brudd på smittevernet ennå. 
 
Bull Inn: Har åpent og med matservering. Det er veldig stille ute og det er tøffe tider. Man blir 
pressa hardt på økonomien. Stilte spørsmål til hvorfor quiz betegnes som arrangement i Midt-
Telemark og ikke i andre kommuner. Kommunedirektøren svarte ut at alle følger de nasjonale 
føringene som blir gitt, og at det kan tolkes noe forskjellig fra kommune til kommune.  
 
Kommunedirektør: Ønsker at næringen skriver ned noen ord om at kompensasjonsordningene 
for bedriftene fungerer dårlig og sender dette videre til han. Kommunedirektøren kan ta dette 
med i statusmøter med Statsforvalteren.  
Midt-Telemark kommune har lav smittestatus hvor man kan anta dette har noe med god atferd 
hos innbyggerene. Dette gjør at kommunen slipper lokale vedtak som er strengere. Det har vært 
smittevernkontroller hos samtlige serveringssteder, med og uten skjenkebevilling. Opplever at 
bransjen er flinke og raske med å rette opp i avvik. Det oppleves at det er en gruppe som sliter 
mer og det er den yngre del av befolkningen.  
 
Rep.utvalg for helse og velferd: Oppfordrer næringen til å ta kontakt med et politisk parti eller 
en politiker som de selv ønsker/støtter som kan løfte dette med kompensasjonsordninger som 
treffer dårlig til Stortinget.  

 
Svein Taranrød: Fått henvendelse fra en camping om mulig skjenkebevilling. Det var snakk om 
oppstart av glamping. 
 
Jeanett Kaasa: Har kommet inn noen søknader om serveringsbevillinger, men ingen med 
skjenkebevilling, kun en salgsbevilling.  
 

 
3. Eventuelt 

Ingen hadde noe på eventuelt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jeanett Kaasa 
konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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