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1. Oppsummering av sommeren 
Kroa i Bø melder om at fadderuka har gått strålende. Ikke vært noe problem. Arrangement som 
studentforeninger hadde planlagt på Sandvin ble avlyst.  
 
Folk kommer seg ikke tidligere ut, kommer ca. 23.00 på utestedene. 
 
Bull Inn har opplevd at folk ikke vil reise på utesteder fordi det er strengere der mtp. smittevern 
enn å leie et gredehus f.eks. Det er også registrert at mange folk har reist til slusa i Lunde 
grunnet at de ikke er så strenge på smittevern.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvem har ansvaret når gredehus etc. leies ut til private arrangement i 
forhold til smitevern.  
Da er det arrangør sitt ansvar for at nasjonale retningslinjer blir overholdt. Kommunen har ikke 
kontroll med slike private arrangement så lenge arrangørene ikke søker om skjenkebevilling. Er 

MØTEDELTAKERE:      IKKE MØTT: 
Arild Syvertsen - Bull Inn (leder)     Vebjørn Hagen – Norsjø ferieland 
Maria Hardang  -  Kroa i Bø     Svein Olav Grini – Politiet             
Mona Slaaen   - kst. Kommunedirektør    Per Atle Einan – rep.utvalg for helse  
Svein Taranrød – saksbehandler/kommunen   og velferd 
Jeanett Kaasa – saksbehandler/kommunen 
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det «poseparty», er ikke det noe som må søkes kommunen om bevilling for. Det gjelder kun om 
man skal selge alkohol på arrangement/private fester. 
 
 
 
Kommunen har brukt skjenkekontrollen til å inkludere smittevernkontroller. Kan ha vært 
utfordrende med å tolke det at skjenking av øl skal ikke skje over disk. Det ble sendt ut advarsel 
fra kommunen til noen skjenkesteder i sommer som ikke hadde denne praksisen.  
Utestedene ønsket å ha en dialog med skjenkekontrollørene, slik at kontrollørene kunne 
kommet med tiltak til hva skjenkestedet kunne gjort der og da.  
Kommunen skal i dialog med skjenkekontrollørfimaet i morgen, og tar med seg tilbakemeldinger 
til dette. 
 
Det har vært fulle campingplasser i Midt-Telemark i sommer. Kommuneoverlegen og 
miljøhygienisk avdeling har vært å kontrollert campingen, hvor de har funnet smittverntiltakene 
tilfredsstillende.  
 
Utestededene ønsker nasjonale føringer på smittevern velkommen, dette er fordi det er lettere 
å forholde seg til enn med forskjellige lokale tiltak. Det er også lettere for gjestene å forholde 
seg til. Når det gjelder sentrale føringer/planer for skjenkebransjen så savner de føringer eller 
planer for disse. Det ligger ikke noe konkret for de stedene som er reine skjenkesteder/puber. 
 
Bull Inn opplevde det som positivt at det ble sendt ut melding/mail fra kommunen den fredagen 
hvor regjeringen varslet om at det ville bli skjenkestopp fra kl. 24.00 den 08.08.20. 
Det var flere kommuner som mistolket tidspunktet for når skjenkestoppen skulle bli iverksatt. 
 
Ting har skjedd veldig raskt, mtp. føringer fra nasjonale hold når det gjelder smittevern.  
Smitteverntiltakene skaper noen utfordringer med bordservering, med tanke på at man ikke skal 
spørre om mer drikke/alkohol. 
Det er også utfordinger med at gjester minst mulig skal «mingle» i lokalene. Folk som sitter å 
drikker merker kanskje ikke hvor mye drukket og plutselig reiser de seg og kjenner at de har fått 
litt mye. Man får heller ikke så mye kommunikasjon nå som tidligere, slik at man kan vurdere 
beruselsesgraden i den grad som før. 
 
Når det gjelder å bestille og betale drikke via app e.l. så kan det være vanskelig å håndtere i 
forhold til hvor mye personen har drukket og har betalt for. Hverken Bull Inn eller Kroa i Bø har 
per nå slike løsninger. 
 
Det merkes at filmen Rådebank har sørget for å gjøre Bø kjent. Det oppleves som at til og med 
yngre folk kommer til Bø fordi de har hørt om filmen. 
 

2. Medlemmer av Skjenkeforum 
Bør invitere daglig leder av Provence Restaurant og Sesong Restaurant og Kaffebar til neste 
møte slik at disse også blir medlemmer i Skjenkeforum. Det var enighet at så lenge disse har 
tenkt å ha bar og åpent til 02.00 i helger, så er det ønskelig at de blir medlemmer.  
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Det ble fremmet ønske om å ha representanten for salgsnæringen inn i Skjenkeforum fast hver 
gang. Representanten bør ha en vararepresentant. Representanten kalles inn til neste møte. 
 
 

3. Orientering om status og aktuelle saker – runden rundt bordet 
 
Bull Inn: Det var en litt utydelig kontrollør på sist tilsyn. Det er usikkert om kontrolløren skjekket 
smittevern, var unnvikende til å svare. Bull Inn har nedskalert drift, med alt det innebærer. Folk 
kommer ikke ut tidligere, selv om det stenges kl. 00.00. Greit med folk på quiz i helgen, det 
trekker folk. Kapasiteten er veldig redusert.  Mister gjester og inntekt på grunn av de to siste 
timene som blir holdt stengt. Noen utfordringer med organiseringen av sitteplasser. Konserter 
er også krevende i dagens situasjon. 

 
Kroa i Bø: Lurte på om det fantes en kompensasjonspordning ifm. covid-19 når det gjelder tapte 
inntekter på billettsalg/salg i døra. Ikke lett å vise til hva en kunne hatt om det ikke hadde vært 
restriksjoner på antall. Kroa i Bø bør ta kontakt med MTNU for å få veiledning på dette. Det er 
vært utsolgt på alkohol fra leverandør til tider.Det planlegges å ha åpent hver helg på Kroa 
fremover. Avgjørelsen er tatt for å ikke lage for mye press på studenthjemmene og privatfester. 
De vil se det an.  Kroa har 50-års jubileum neste år.  
 
Kommunen: Ved fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for ny periode er det 2 steder som 
ikke har videre skjenkebevilling. Et sted hvor det ikke var uklanderlig vandel og et sted som ikke 
ønsket videre skjenking. Det er gjort en liten saksbehandlingsfeil på et vedtak, dette blir rettet 
opp i førstkommende formannskapsmøte. Det skulle vært Ansvarlig vertskapskurs i mai i år, 
men grunnet covid-19 ble dette avlyst. Det er besluttet å arrangere Ansvarlig vertskap igjen 
neste år. Fra Skjenkeforumet kom det et ønske om å ha Ansvarlig vertskap tidlig neste år. Vi tar 
opp tidspunkt i neste møte, når det skal legges årshjul for 2021.  Gebyr for salgs- og 
skjenkebevillingene vil bli sendt ut etter hvert.  
Det har vært noen saker vedrørende prikktildeling for alkoholreklame på sosiale medier. Viktig 
at salgs- og skjenkestedene passer på. Er man usikker på alkoholbestemmelsene eller 
vedrørende alkoholreklame kan man ta kontakt med kommunen for veiledning.  

 
4. Eventuelt 

Det kom innspill på at det bør inn i alkoholpolitiske retningslinjer for Midt-Telemark kommune 
at alkohol og spill ikke hører sammen. Kommunen tar en runde på dette, det må i såfall vedtas. 
 
Leder av Skjenkeforum kan kalle inn til ekstramøter i Skjenkeforum om det skal være behov 
utover de 3 møtene i året. Leder av Skjenkeforum tar kontakt med kommunen om det skulle 
være behov.  
Er det noen tall fra Vinmonopolet? Hvor mye alkohol blir solgt mellom Vinmonopolet. 
 
Det skal i år velges ny leder for Skjenkeforum. Lederen velges fra skjenkenæringen og velges for 
4 år. Valget følger bevillingsperioden. Det blir besluttet å ta valget på neste møte i oktober. 
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Det ble stilt spørsmål fra Kroa i Bø om det var mulig å sette opp ordensvaktkurs hvor kommunen 
organiserer/koordinerer det. Kommunen sjekker opp muligheter frem til møte i Skjenkeforum i 
oktober.  
Det ble også nevnt at de nye skjenkestedene også bør ha ordensvakter, med utgangspunkt i 
tidligere erfaringer.  
 
 
 

Neste møter og kurs i 2020 
 
15. september – Ansvarlig salgskurs for salgsnæringen 
 
13. oktober kl. 13.00 – 15.45 – Utvidet møte, det inviteres til utvidet 
samarbeidsmøte siste timen. 
 
 
 

 
Med hilsen 
 
 
Jeanett Kaasa 
konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
Mottakere: 
Bull Inn - Arild Syvertsen 

   

Kroa i Bø - Maria Hardang 
   

Mona Slaaen Bøgata 67 3833 BØ I TELEMARK 
Norsjø ferieland - Vebjørn 
Hagen 

   

Politiet 
   

Representant for utvalg for 
helse og velferd 
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