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REFERATSAKER: 
 
1. Skjenkekontroll med avvik av 20.04.2013, sted: Studentsamskipnaden i Ås/Aud 

Max. 
 
 
 

DELEGERTE VEDTAK 

 

08.04.2013 – 02.05.2013 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjef. 

 

1. SAK NR: 23/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  
Dato: 12.04.2013, Sted: Ås kulturhus, Søker: Ås kommune v/Myfanwy Moore. 
 

2. SAK NR: 24/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  
Dato: 18.04.2013, Sted: Ås Kulturhus, Søker: Ås kommune v/Myfanwy Moore. 

 

3. SAK NR: 25/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning.  
Dato: 15.06.2013, sted: Bryggerhuset Kafé Noi, Søker: Lars Bemer. 
 

4. SAK NR: 26/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 20.04.2013, Sted: TF-kvartalet- Fløy 3 UMB. Søker: Nordisk landskamp og 
Pikekoret Ivar v/Mette Sletten. 

 

5. SAK NR: 27/13 
Melding om delegert vedtak – Serveringsbevilling for Ås kulturhus.  
Innvilgingsdato: 10.04.2013, sted: Ås kulturhus, firma: CELCAT v/styrer Ole Ivar 
Nygaard. 
 

6. SAK NR: 28/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 12.04.2013, Sted: Sørhellinga SU-101, Søker: Venera Beqiri. 
 

7. SAK NR: 29/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkebevilling.  
Dato: 27.04.2013, sted: Follo Futura/Ås stasjon, Søker: Mette Veiby. 
 

8. SAK NR: 30/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for 
studentarrangement, Dato: 20.04.2013, sted: UMB, Drøbakveien 31, Søker: Eirik 
Aabøe. 
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9. SAK NR: 31/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om forlenget skjenketid for Sprellfestivalen.  
Dato: 20.04.2013, Sted: Studentsamskipnaden/Aud Max. Søker: 
Stud.samskipnaden v/Einride Berg. 

 

10. SAK NR: 32/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 03.05.2013, sted: Sørhellinga UMB, Søker: Kristine Hoff. 
 

11. SAK NR: 33/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 11.05.2013, Sted: TF-kantina UMB, Søker: Erik Henriksen. 
 

12. SAK NR: 34/13 
Melding om delegert vedtak – serveringsbevilling for Norsk Landbruksmuseum.  
Dato: 25.04.2013, sted: Norsk Landbruksmuseum, Fredrik A Dahlsvei 8, Søker: 
Per Olav Skjervold. 
 

13. SAK NR: 35/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 26.04.2013, sted: Sørhellinga i Høgskoleveien 12, Søker: Bente Husby. 
 

14. SAK NR: 36/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  
Dato: 04.05.2013, Sted: Ås Kulturhus, Søker: Ås kommune v/Myfanwy Moore. 
 

15. SAK NR: 37/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkeområde.  
Dato: 08.05.2013, sted: Tusenfryd AS, Søker: Kristian Sjøseth. 
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HS-sak 11/13 

ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012 
 
Gå til saksliste Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  13/1083 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 27/13 15.05.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 11/13 16.05.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/13 21.05.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/13 16.05.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 
 
Ås, 07.05.2013 

 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Handlingsprogram 2012-15 
1. tertialrapport 2012 
2. tertialrapport 2012. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken separat: (Distribuert alle utvalg 26.04.2013. iPad: Andre 
filer/planer og styringsdokumenter/tertialrapporter og årsmeldinger/2012) 

 Årsmelding 2012 med årsberetning. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Økonomisjef 

 Plan og utviklingssjef 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan 2012-15.  
 
Strukturen i årsmeldingen er endret i forhold til tidligere år. Årsmeldingen inneholder 
nå en del som heter «årsberetning», og denne inneholder den lovpålagte 
rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning. Forskriften 
bruker betegnelsen «årsberetning» og rådmannen har dermed i samråd med revisor, 
kommet til at denne betegnelsen bør brukes istedenfor årsmelding. 
 
Resterende del av dokumentet er kommunens årsmelding, og er ikke lovpålagt 
rapportering, men er en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
Dokumentet heter dermed årsmelding med årsberetning. 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2012.  
 

Vurdering av saken: 
2012 har vært et hektisk, men spennende år i Ås kommune. Det har vært fattet 
vedtak i store saker med konsekvenser langt utover Ås kommunes grenser, 
samhandlingsreformen er innført og kulturhuset er gradvis i drift. Det har vært et år 
med et godt økonomisk resultat. Noen kortfattede sammendrag: 
 

Økonomi 
Ås kommunes regnskap for 2012 viser et netto driftsresultat på 36,2 millioner kroner, 
tilsvarende 3,4 prosent driftsinntektene på 1 066 mill. kr.  
 

Det økonomiske resultatet for 2012 er solid, men samtidig er det viktig å understreke 
at resultatet delvis skyldes ekstraordinære inntekter man ikke kan regne med hvert 
år. Det er særlig finansforvaltning og skatt og rammetilskudd som bidrar til det gode 
resultatet. Samtidig har enhetene et samlet netto mindreforbruk og har dermed vist 
god budsjettdisiplin. Noe av mindreforbruket skyldes vakante stillinger som har bidratt 
til utsatt fremdrift på vedtatte planer. 

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007 har investeringsnivået flatet 
noe ut fra 2008 og frem til i dag. Kapasitetsutnyttelsen har økt de senere årene, som 
følge av lav investeringstakt kombinert med høy befolkningsvekst. Høy 
kapasitetsutnyttelse forklarer noe av det gode økonomiske resultatet for 2012. Nå 
utfordres imidlertid kapasiteten på flere områder, særlig innen barnehage og 
eldreomsorg. Det er derfor viktig å få igangsatt investeringer raskt på disse 
områdene.  

For å møte nye utfordringer som følger av samhandlingsreformen og økt antall eldre, 
er det vedtatt investeringer i demenssenter på Moer. Flere barnehageplasser må 
etableres og barnehageplanen er under kontinuerlig revidering. I tillegg vil flere av 
skolene måtte øke sin kapasitet for å ta imot den prognosisterte elevtallsveksten. 
Disse investeringene vil medføre både økte driftsutgifter og økte kapitalutgifter i 
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årene fremover. Kommunen har derfor meget begrenset økonomisk handlingsrom for 
andre nye tiltak.  
 
KOSTRA-tall for 2012 viser at Ås kommune har lavere netto driftsutgifter på de fleste 
sektorer sammenlignet med gjennomsnittet for Akershus. Samtidig har kommunen 
også lavere inntekter og må derfor tilpasse kostnadsnivået til disponible inntekter.  
Dette er utfordrende for en kommune med sterk befolkningsvekst - høyere reell vekst 
enn planlagt. Men det gir også mange muligheter dersom kommunen tar 
konsekvensen av situasjonen og utnytter kapasiteten godt. 

 

Disposisjonsfond 
Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet utgjør 4 % av driftsinntektene. Dette 
for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og kostnadsøkninger. 
Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet og bør derfor ha en ekstra 
buffer for å ta høyde for svingninger i avkastning. Kommunens disposisjonsfond er nå 
på 28,5 mill. kr, tilsvarende 2,67 % av driftsinntektene på 1 066 mill. kr. Et nivå på 5 
% bør være en målsetting.  

 

Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet  
Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. Alle innsigelser er avklart. Arbeidet med å utrede en trafikksikker løsning 
i Meierikrysset og en god løsning for busslomme langs Fv 152 i samarbeid med 
Statsbygg, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen er påbegynt.   

 

E18 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble vedtatt av kommunestyret 
12.09.2012.  
 

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. Reformen førte til raskere 
utskrivning fra sykehus til kommunen, mer behandling i kommunene, finansielt 
utskrivningsansvar i kommunen samt kommunal medfinansiering av somatiske 
sykehustjenester. 
Ås kommune har gjennomført mange tiltak for «å møte samhandlingsreformen» og 
kravene som framgår av den nye helse og omsorgstjenesteloven.  Bl.a. økt 
effektivisering/omorganiseringer, økt antall plasser i sykehjem i form av dobbeltrom 
og styrket bemanning i hjemmetjenester og korttid-/rehabiliteringsavdelinger på 
sykehjem. Kommunen har også styrket legetjenesten og andre nye stillinger, 
effektivisering og kompetansebygging.  

 

Skolebehovsplan, framtidig skolestruktur i Ås kommune,  
Skolebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyret 23.05.2012, etter høringsrunder, 
folkemøter og to omganger med behandling i utvalgene før kommunestyret. 
 

Barnehagebehovsplan 2012-2016  
Barnehagebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyret 21.11.2012. En gjennomgang 
av det framtidige behovet ut fra gitte prognoser gir retning for utbygging. 
 

Sentraladministrasjonen  
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Effektivisering gjennom økt bruk av nye elektroniske løsninger på lønn, faktura, 
kvalitetssystem på dokumentasjon og avvikssystem er tatt i bruk.   
Kommunen innførte iPad til kommunens politikere og vedtok nytt sak og arkivsystem. 
Kommunen skiftet pensjonsleverandør etter en anbudsrunde på tampen av året. 
Deler av sentraladministrasjonen har brukt mye tid til forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
fra ulike instanser. 
 

Freskuka 
Freskuka gjennomført i vanlig stil og vil etter hvert integreres mer i folkehelsearbeidet. 
Nytt i år er ÅRA (Ås regelmessige aktivitet) med månedlige fellesarrangement for å 
styrke den sosiale samhandling på tvers av organisasjonen og som en del av en 
konkurranse for å få ansatte mer i aktivitet. 
 

Deltakelse i Europan 12  
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere.  Ås kommune deltok i juni på Europans 
tomteseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med 
et prosjekt i konkurransen. Konkurransen vil avholdes i 2013.  
 

Effektivisering av administrative prosesser 
Ås kommune har lave utgifter til administrative støttetjenester sammenlignet med 
andre kommuner. Effektivisering av administrative prosesser er avgjørende for å 
holde administrative kostnader på et moderat nivå. I 2012 har det vært arbeidet med 
anskaffelse nytt sak- og arkivsystem som kan legge til rette for fullelektronisk 
saksbehandling. Videre har man innført elektroniske lønnslipper for ansatte og 
etablert løsning for mottak av elektroniske fakturaer fra leverandører.   
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det positive årsresultatet for 2012 gir grunnlag for å styrke kommunens 
disposisjonsfond.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen er etter en helhetsvurdering tilfreds med de aktiviteter som er 
gjennomført i 2012, og anbefaler årsmelding med årsberetning tatt til orientering.
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HS-sak 12/13 

AKTIV PÅ DAGTID I ÅS 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: F08 Saksnr.:  13/938 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 12/13 16.05.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Tilbudet «Aktiv på dagtid» i Ås kommune videreføres og søkes innpasset i 
handlingsprogram med budsjett 2014 - 2017 
 
Ås, 09.04.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskap 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1: Samarbeidsavtale mellom Ås idrettsråd og Ås kommune. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Enhetsleder for folkehelse og frivillighet 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

Aktiv på Dagtid tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet til voksne i alderen 18 til 67 år, som er 
utenfor arbeidslivet i større eller mindre grad ved en form for trygd eller sosial stønad.  

Målet med Aktiv på Dagtid er å øke livskvalitet hos den enkelte, og gi overskudd til å 
komme tilbake til jobb eller skole i større eller mindre grad.  
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Deltagelse kan bety mye både fysisk og psykisk. Fysisk aktivitet kan hjelpe 
deltagerne til å bli sterkere og mer utholdende. Dette kan igjen føre til mindre 
smerter, mindre behov for medisiner og bedre humør. I tillegg har de aktuelle 
personene et miljø å komme til og faste treningstider å forholde seg til. Noe som 
bidrar til mer struktur i en ellers åpen hverdag. 

Treningen er på lavterskelnivå, og kan tilpasses egne forutsetninger og fysisk form.  

Akershus Idrettskrets har utviklet Aktiv på Dagtid, og bistår i organisering.  Ås 
kommune og Ås Idrettsråd samarbeider om driften.  

I Ås har Aktiv på Dagtid (ApD) hittil blitt finansiert av Folkehelsemidler 
(tilskuddsmidler), og av midler fra Akershus Idrettskrets. Det har da vært 50.000kr fra 
kommunen, 50.000kr fra den kommunale delen av NAV Ås, og 50.000 kr fra 
Akershus Idrettskrets. I tillegg har kommunen opprettet en midlertidig 
koordinatorstilling på 30 %. Koordinator sin oppgave er å sørge for at driften av ApD 
opprettholdes.  

Det er i denne forbindelsen utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Ås kommune og 
ansvarlig for ApD Ås idrettsråd. Samarbeidsavtalen følger som vedlegg til saken. 

Koordinator for ApD er i Ås kommune organisert inn under Frisklivssentralen. 

Forankring 

Samhandlingsreformen som trådte i kraft fra januar i år, synliggjør viktigheten av å 
forebygge mer og reparere mindre. For å nå målene i reformen oppfordres 
kommunene til å samarbeide på tvers av sektorer og at det offentlige skal legge til 
rette for samarbeid med det frivillige. 

ApD ble allerede i St.meld. nr. 16 ”Resept for et sunnere Norge”, nevnt som 
eksempel på et aktivitetstilbud med lav terskel, og hvordan organisere et vellykket 
samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. I den nye folkehelselovens § 4 står 
det presisert at ”Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor”. I 
tillegg er kommunen pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å bedre folkehelsen, slik 
som å tilrettelegge for fysisk aktivitet.  

Utjevning av sosiale helseforskjeller er også et av de grunnleggende prinsippene 
loven løfter frem. Det å falle utenfor arbeidslivet kan ha svært uheldige konsekvenser 
for den enkelte. Gjennom ApD vil man gi deltakerne en sosial arena å komme til, 
samt en arena man kan få synliggjøre og benytte sine ressurser og føle seg verdifull. 
Dette er hevdet å være viktig for den enkeltes psykiske helse (Folkehelserapport 
2010, Folkehelseinstituttet). ApD kan derfor anses som et viktig bidrag i kommunens 
folkehelsesatsning. 

Et godt samarbeid med kommunens frisklivssentral (for de som har dette) vil 
imidlertid være nødvendig for at potensielle deltakere får vite om tilbudet, og får hjelp 
til å bli sluset inn. Viktigheten av et samarbeid med frivillige organisasjoner og 
frisklivssentralens koordinerende rolle, er også påpekt i Veilederen for kommunale 
frisklivssentraler (Helsedirektoratet 2011).  

Det bør også tilstrebes et godt samarbeid mellom fastleger, NAV og institusjoner, slik 
at disse får formidlet til aktuelle deltakere at kommunen har et tilrettelagt 
aktivitetstilbud for målgruppen. 
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Vurdering av saken: 

ApD er et godt etablert tilbud, med mange deltakere. Viser her til statistikk under. 

Oversikten viser at antall deltakere på 2 år har mer enn doblet seg, fra 61 til 132 
deltakere. 

2010: 

 

Antall deltagere: 
61 (74 % kvinner, 26 % 
menn) 

Antall deltagelser: 804 

Antall aktiviteter i 
uka: 3 

  2011: 

 

Antall deltagere: 
89 (73 % kvinner, 27 % 
menn) 

Antall deltagelser: 1446 

Antall aktiviteter i 
uka: 5 

  2012: 

 

Antall deltagere: 
132 (67 % kvinner, 33 % 
menn) 

Antall deltagelser: 2410 

Antall aktiviteter i 
uka: 6 

 

Koordinator har en viktig rolle i oppfølgingen av deltakerne gjennom samtaler, 
motivasjon og konkret treningsoppfølging. Videre så har koordinator ansvar for 
registreringer og føring av statistikk. 

Koordinator er viktig for at kommunen skal kunne ha en god oppfølging av tilbudet 
ApD, som den forplikter. Kommunen opprettet en midlertidig 30 % stilling som 
koordinator og ser nå viktigheten av at denne stillingen blir en fast stilling. ApD er nå 
et etterspurt og etablert tilbud. ApD er et tiltak som brukes mye av NAV i forhold til 
den enkeltes vei tilbake til arbeidslivet. Koordinator forteller at hun får 
tilbakemeldinger på at deltakere føler seg friskere, kan kutte ned på medisiner og at 
det blir raskere rehabilitert. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 

Koordinatorrollen er i dag besatt av en person som har høgskoleutdanning innen 
helse og sosial. Man opplever at dette gjør at rollen oppfyller oppgaver som 
rådgivning og samtaler på en meget god måte. Det er ønskelig at koordinatorrollen 
videre også kan besettes av en person med høyere utdanning, eller en person som 
er personlig egnet i forhold til oppgavene. 

Kostnad med 30 % stilling høgskole utdanning 
Halvårseffekt: 92.883,- 
Helårseffekt: 185.766,- 
 
Kostnad med 30 % stilling fagarbeiderstilling 
Halvårseffekt: 82.671,- 
Helårseffekt: 165.342,- 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Aktiv på dagtid ble satt i gang som et prosjekt, for å utrede / kartlegge om dette var 
en hensiktsmessig måte og bidra mot denne målgruppen. En kartlegging via Nav 
viser at det er +/- 1000 personer i Ås i målgruppen. 
 
Kommunen har nå skaffet seg en god erfaring med å legge til rette for fysisk -  og 
sosial aktivitet for grupper som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Dette i 
godt samarbeid med andre aktuelle aktører / samarbeidspartnere. 
 
Kommunen vurderer prosjektet som vellykket, og anbefaler at det innlemmes i 
kommunens ordinære drift. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fra og med 2014. 
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Vedlegg 1 

SAMARBEIDSAVTALE 

 

1.Avtalens parter 

Avtalensparter er Ås idrettsråd og Ås kommune representert ved Enhet for Folkehelse og 

frivillighet. 

2. Bakgrunn 

Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller 

annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 67 år. 

Aktiv på Dagtid i Akershus driftes av lokale idrettslag sammen med Akershus Idrettskrets. 

Tiltaket finansieres av kommunene, Akershus idrettskrets  Ås idrettsråd drifter tilbudet i Ås 

kommune i samarbeid med Ås kommune. 

I 2012 bidro Ås kommune med kr. 50.000,- 

 

3. Formål 

Avtalen skal sikre systematisk samarbeid mellom Idrettsrådet, idrettslagene og Ås kommune.   

Avtalen skal sikre tydelige oppgave- og funksjonsfordeling mellom partene. 

4. Virkeområde 

Samarbeidsavtalen inngås på områder der partenes ansvar overlapper hverandre og hvor 

det er behov for samordning mellom partene. 
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5. Samarbeidsformer 

Partene er enige om følgende samarbeidsformer: 

Ås Idrettsråd, utøvende idrettslag og Ås kommune ved koordinator for Aktiv på Dagtid (ApD), 

og dagligleder for Frisklivssentralen (FLS) avholder samarbeidsmøte 2 ganger årlig (vår/høst). 

Leder for Ås Idrettsråd innkaller til møte. 

Leder for Ås idrettsråd, koordinator/representant for Aktiv på dagtid fra Akershus 

idrettskrets (AIK) og fra Ås kommune, kontaktperson/koordinator for ApD og dagligleder for 

FLS møtes til et samarbeidsmøte 1 gang årlig, evt. flere ganger hvis det er behov for det. 

Leder for Ås Idrettsråd innkaller til møte. 

 

 

Ansvarsfordeling og oppgaver  

Ås idrettsråd: 

 Skal sørge for å velge en kontaktperson for ApD i Ås idrettsråd 

 Kontaktpersonen har ansvar for Idrettsrådets eierskap til ApD 

 Kontaktpersonen har ansvar for å innkalle til planlagte samarbeidsmøter 

 Utarbeide timeplan for tilbudet i samarbeid med kommunens koordinator 

 Har ansvar for instruktører 

- Ansettelse/annonser for dette 

- Arbeidsavtaler 

- Kompetanse 

- Lønn 

- Vikarer 

Videre skal Idrettsrådet ha ansvar dialog med instruktørene slik det til enhver tid er 

kvalifiserte instruktører til aktivitetene Aktiv på Dagtid tilbyr. 

 Søke om midler, for eksempel Folkehelsemidler/div. instanser 

 Legge til rette for administrativt arbeid (f.eks. innbetaling av medlemsavgift) 

 Ordne avtale med Ås fysioterapi- og  treningssenter og instruktørene der 

 Søke lokaler utenom svømmehallen som er Ås kommune sitt ansvar 

 Markedsføring av tilbudet i samarbeid med Ås kommune 

 

Ås kommune v/koordinator 

 Bistå som instruktør ressurs etter fast avtale 

 Bistå i koordineringen av tilbudet 
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 Bidra i arbeidet med utarbeidelse av timeplan for aktivitetstilbudet 

 Være med å markedsføre tilbudet 

 Registrere deltakere, dele ut innbetalingsblanketter 

 Føre statistikk 

 Ha kontakt med deltakere 

 Være et bindeledd mellom Idrettsrådet, idrettslaget og kommunen 

 Søke på svømmehall 

 

 

 

Ås kommune 

 Økonomisk bistand 

 Legge til rette for at tilbudet Aktiv på Dagtid opprettholdes 

 Legge til rette for at Ås kommune sine lokaler kan benyttes så langt det er mulig 

 

 

 

 

Kontrakten rulleres en gang per år i juni mnd. 

 

 

 

 

Ås idrettsråd      Ås kommune 

       

Svein Moldestad     Bente Sperlin  

Leder       Enhetsleder Folkehelse og frivillighet 
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BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN 

- ÅS RESTAURANT AS (BUGGEN) 
 

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
 

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: U63 &18 Saksnr.:  12/318 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 13/13 16.05.2013 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Skjenkebevillingen for Ås Restaurant AS inndras for 7 dager i medhold av 

alkoholloven § 1-8. 
2. Rådmannen fastsetter startdato for inndragning når klagefristen er utløpt eller 

klage er ferdigbehandlet. 
  

Begrunnelse: 
Bruddene på alkohollovgivningen som avdekkes i skjenkerapport fra Securitas av 
14.04.2013, anses å være så alvorlige at skjenkebevilling inndras. Flere brudd på 
alkohollovgivningen med påfølgende advarsler er gitt i 2013 noe som er skjerpende 
for reaksjonen. Reaksjonen anses å stå i rimelig forhold til konsekvensene dette vil få 
for restauranten.  
 
Det vises til «Retningslinjer for saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser vedrørende skjenking av alkohol, 2012-2016» pkt 2 og pkt.3 ved første 
gangs overtredelse. 
 
 
Ås, 06.05.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 

 

Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 

 

Vedlegg som følger saken: 
Skjenkekontrollrapport fra Securitas AS 15.03.2013 
Skjenkekontrollrapport fra Securitas AS 14.04.2013 
Tilsvar fra Ås Restaurant til skjenkekontrollrapporter 15.03. og 14.04.2013. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 

 «Purring: Oppgave over alkoholomsetning» sendt Ås Restaurant 04.04.2013. 
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 «Varsel om inndragningssak for Ås Restaurant», sendt pr. epost til Ås Restaurant 
02.05.2013.  

 

Utskrift av saken sendes til: 

 Ås Restaurant AS v/Styrer Feng Lei He, adr: Gamleveien 2, 1430 Ås 

 Securitas AS  

 Politiet i Follo, pb 3390, 1402 Ski 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ås Restaurant innehar pr. d.d. skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 for perioden 
01.07.2012 til 30.06.2016. 
 
Ved skjenkekontroll 14.04.2013 fra kl.00:25 til 01:10 ble det avdekket brudd på 
alkohollovgivningen ved Ås Restaurant AS. Skjenkekontrollen ble utført av Securitas 
AS som er engasjert av kommunen for å gjennomføre lovpålagte kontroller.    
 
I denne skjenkekontrollrapporten er det rapportert om brudd på alkohollovgivningen 
jf. alkoholloven § 8-11 og alkoholforskriften §§ 4-1 og 4-2. Bruddene beskrives 
nærmere i tilleggsrapport som følger kontrollrapporten.  
 
UTDRAG AV TILLEGGSRAPPORT AV  14.04.2013: 

Kontrollørene ankom stedet kl.00.25. Det var stille og rolig i lokalet, bortsett fra 
en person som var meget høylytt. Det var kun 14 gjester på stedet, fordelt på 
to bord.  
 
…Etter at kontrollørene hadde observert i et par minutter, la de merke til at 
den høylytte mannen hadde snøvlende tale, mannen hadde vanskeligheter 
med å feste blikket. Ca kl.00.35, reiste beskrevet mann seg opp for å gå til 
bardisken. Kontrollørene observerte at han hadde ustø gange. Han bestilte to 
stk. Rom og Cola, en Fjellbekk og tre øl til bordet. Dette skulle fordeles på tre 
personer, deriblant han selv. Kontrollørene overhørte at mannen sa til 
bartenderen at han burde bære drikkevarene for ham, i tilfelle han selv skulle 
snuble. Bartenderen hjalp til med å bære drikkevarene til bordet der gjestene 
satt. Kontrollørene opplevde mannen som åpenbart påvirket på dette 
tidspunktet. 
 
….Ansvarshavende prøvde gjennom hele samtalen å få kontrollørene til ikke å 
rapportere avvikene til kommunen. Klokken 01:10 ba bartenderen 
kontrollørene om å forlate stedet, noe som ble etterkommet av kontrollørene 
umiddelbart.  

 
Ås Restaurant v/styrer har kommet med tilsvar til skjenkekontrollrapporten i brev 
datert 02.05.2013. 
 
BRUDD PÅ KOMMUNENS RETNINGSLINJER FOR SKJENKING SISTE 11 
MÅNEDER: 
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 Alkoholomsetningsoppgave for 2012 ble levert 02.05.2013, og først etter purring 
og varsel om inndragning fra Ås kommune. Frist for innlevering var satt til 
02.04.2013.   

 
Tidligere avvik i inneværende skjenkeperiode fra 01.07.2012: 

 Advarsel ble gitt Ås Restaurant 20.03.2012 for brudd på reklamebestemmelsene i 
alkoholloven § 9-2, avdekket etter kontroll 15.03.2013.     

 
Tidligere vesentlige avvik i forrige skjenkeperiode: 

 Brudd på alkoholforskriften §§ 4-1 og 4-2, ved skjenking av alkohol til åpenbart 
berusede gjester og at det ikke er foretatt bortvisning av kraftig påvirkede 
personer.  

Avviket ble avdekket ved kontroll 03.06.2012, og skjenkebevillingen ble pga. av dette 
inndratt i 7 dager i oktober 2012. 
 

Vurdering av saken: 
Opplysninger i skjenkekontrollrapporten er bestridt av Ås Restaurant AS. I tilsvaret 
deres av 02.05.2013 uttrykkes blant annet følgende (utdrag):  

På bakgrunn av nevnte opplysninger i rapporten bestrider vi deler av innholdet: 
Vi skal ikke si at mannen som var nevnt i rapporten var edru. Han hadde kun 
tatt en bestilling hvor han spanderte noen øl på bekjente. Litt påvirket var han, 
ville ha blitt nektet servering ved senere anledning.  
...Vi synes rett og slett kontrollørene var strenge. Skjønner at de har en jobb å 
utføre og at avvik fra alkoholloven skal rapporteres. I dette tilfellet ville det ha 
vært greit om vi muntlig ble påminnet/advart om at vi skulle passe på å ikke 
skjenke for mye til vedkommende.  

 
Rådmannen mener rapporten beskriver de faktiske forhold på skjenkestedet på en 
saklig og nøktern måte, og fakta er i liten grad imøtegått av Ås Restaurant, med 
unntak at de mener omtalte mann bare var litt påvirket. Etter rådmannens vurdering 
gjør Securitas rett i å karakterisere en mann som snøvler, sliter med å fokusere 
blikket, snakker høylytt og har ustø gange som åpenbart påvirket.  
 
Å skjenke alkohol til personer som er åpenbart påvirket er brudd på alkoholforskriften 
§ 4-2.  
Å la personer som er åpenbart påvirket av rusmidler befinne seg i lokalene er brudd 
på alkoholforskriften § 4-1. 
 
Bruddene på skjenkebestemmelsene i alkoholforskriften §§ 4-1 og 4-2 anses som de 
mest alvorlige fra rapporten av 14.04.2013. Det påpekes at lignende brudd er 
registrert ved skjenkestedet 03.06.2012 med påfølgende inndragning i oktober 2012.  
 
Det er kritikkverdig at skjenkekontrollørene blir bedt om å forlate skjenkestedet under 
kontrollen 14.04.2013. Ut fra Ås kommunes retningslinjer anses dette å ikke være i 
tråd med alkoholloven § 1-9 og Ås kommunes «Retningslinjer for skjønnsmessig 
saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser vedrørende skjenking av 
alkohol 2012-2016» pkt. 8: Ved manglende samarbeid med kommunens 
skjenkekontrollører i henhold til alk.loven §§1-7 og 1-9 tredje ledd gis en skriftlig 
advarsel. (første gangs overtredelse) 
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Flere andre avvik på alkohollovgivningen er registrert det siste halvåret. Brudd på 
reklamebestemmelse for skjenking av alkohol har medført advarsel, og manglende 
omsetningsoppgave for alkohol ble levert så forsinket at inndragningssak ble varslet 
02.05.2013 (pr.epost) til Ås Restaurant AS v/styrer.  
 
Gjeldende «Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på 
alkohollovens bestemmelser vedrørende skjenking av alkohol 2012-2016» fastsetter 
følgende førstegangsreaksjon ved brudd på alkoholforskriften § 4-2: 

«ved første gangs overtredelse av forskrift § 4-2 det må ikke skjenkes 
alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller 
skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, 
inndras bevilling fra 1-7 dager.»  

 
For brudd på alkoholforskriften § 4-1 sier retningslinjene følgende:  

«Ved første gangs overtredelse av forskrift § 4-1 personer som er åpenbart 
påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet, gis en advarsel. Er 
overtredelsen grov inndras bevillingen fra 1-7 dager.»  

 
Rådmannen mener at bruddene på alkoholforskriften §§ 4-1 og § 4-2 er så alvorlige 
at det gir grunnlag for en inndragning.  
 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
For Ås Restaurant AS antas en inndragning av skjenkebevillingen i noen dager å gi 
mindre økonomiske konsekvenser. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at skjenkebevillingen til Ås Restaurant AS inndras for 7 dager, ut 
fra bruddene på alkoholloven som er avdekket under skjenkekontrollen 14.04.2013. I 
tillegg foreligger det andre avvik i 2013 med påfølgende advarsler.  
 
Reaksjonsformen er i medhold av alkoholloven § 1-8 og «Ås kommunes retningslinjer 
for saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser vedrørende skjenking 
av alkohol, 2012-2016». Konsekvensene for Ås Restaurant vurderes å stå i forhold til 
bruddene på de aktuelle bestemmelsene. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen jf. alkoholloven § 1-16.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Rådmannen fastsetter startdato for inndragning når klagefristen er utløpt eller klage 
er ferdigbehandlet. 
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

- NORSK LANDBRUKSMUSEUM 
 

Gå til saksliste << Forrige sak 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: U63 &18 Saksnr.:  13/670 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 14/13 16.05.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Norsk landbruksmuseum, org.nr 971 255 730, v/styrer Per Olav Skjervold gis 
skjenkebevilling jf. presiseringer som framgår av pkt. 1 til 14. Skjenkebevillingen 
gjelder til og med 30.06.2016: 
 
1. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 

inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 
2. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 

inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
3. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 

inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent alkohol.  
 

4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet ”Norsk Landbruksmuseum”, med lokaler 
i Fredrik A Dahlsvei 8, 1430 Ås.  
 

5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Mandag-torsdag: 08.00-24.00, fredag: 08.00-24.00, lørdag: 10.00-24.00, 
Søndag: 10.00-18.00  

6. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Man-torsdag: 10.00-22.00, fredag: 10.00-24.00, lørdag: 10.00-24.00 
Søndag: 12.00-18.00. 

7. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 
Man-torsdag: 08.00-22.00, fredag: 08.00-24.00, lørdag: 10.00-24.00, 
Søndag: 10.00-18.00.  

8. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 
Man-torsdag: 13.00-23.00, fredag: 13.00-24.00, lørdag: 13.00-24.00, 
Søndag: 13.00-18.00  
 

9. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Per Olav Skjervold, f.18.07.1955.  
Godkjent stedfortreder for styrer: Sidsel Lorentzen, f.18.07.1956. 

10. Det presiseres at bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig 
utvalg av alkoholfrie drikkevarer. 

11. Skjenkebevillingen skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 

12. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen skal sendes til kommunen 
uoppfordret innen 31.mars hvert år. 
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13. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften kap.8 

 
14. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
 

 
Ås, 06.05.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

 

Tidligere politisk behandling: ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 

 

Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 

 

Vedlegg som følger saken trykt: Søknad om skjenkebevilling. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søkers presiseringer av skjenketider og servering av alkohol i gruppe 3  
Kartskisser over uteområde for servering 
Uttalelse fra plan, bygnings og reguleringsetaten 
Samtykke fra Universitet for miljø- og biovitenskap til bruk av uteområde 
Kunnskapsprøver i alkoholloven for styrer og stedfortreder 
Uttalelse fra politiet og skattemyndigheter. 

 

Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker  
2. Politiet i Follo 
3. Skatteetaten 
4. Securitas AS 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Norsk Landbruksmuseum, org.nr 971 255 730 søker om alminnelig skjenkebevilling 
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for innendørs og utendørs serveringsarealer tilknyttet 
lokaler i Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 Ås.  
 
Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef  
29.04.2013 (Sak.nr 13/669, lnr.9294/13). 
 
Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal følger søknad. Eiendommen 
eies av Universitet for miljø og biovitenskap (UMB). Universitetet har samtykket til 
bruk av uteområdene tilsvarende ca.260 m2.  Samtykket er sett i sammenheng med 
eksisterende leieavtale av 08.01.1998 som Landbruksmuseet har med UMB.  
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Virksomhetstype/driftskonsept for serveringsstedet oppgis av søker som et 
museum/formidlingssenter.  
 
Som styrer for skjenkebevillingen søkes godkjent Per Olav Skjervold f. og som 
stedfortreder for skjenkebevillingen Sidsel Lorentzen f.18.07.1956. Styrer og 
stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
Politi, skatteetaten og bygnings-, regulerings og oppmålingsavdelingen er forelagt 
søknaden om skjenkebevilling for uttalelse. Politi og skattemyndigheter har gitt 
uttalelse uten merknader.  

 

VURDERINGER: 

Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan kan godkjennes 
da det ikke foreligger merknader fra politi og skattemyndigheter, jf. alkoholloven § 1-
7b.  
 

Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal: 
Ved tildeling av skjenkebevilling skal følgende vurderes i henhold til Ås kommunes 
alkoholpolitiske retningslinjer (2012-2016): 
B 2. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes  

- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt. 
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, 
trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal 
kunne tillegges vekt. 

 
For utendørs servering: 
B 3.   Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på 

definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt. 2. 
 
Byggesaksavdelingen har gitt positiv uttalelse til etableringer av uteserveringsareal, 
jf.saknr.13/669 l.nr 9081/13. De stiller krav til utforming av fysiske avgrensninger av 
uteareal og til høyest tillatt antall gjester utendørs. Nærmere krav til dette følger av 
serveringsbevillingen.   
 
For alkoholservering utendørs forutsettes det at avgrensning av serveringsarealet er 
tydelig for både gjester og for kommunens skjenkekontrollører. 
 
Norsk Landbruksmuseum innvilges ofte ambulerende skjenkebevilling for ulike 
lukkede arrangementer i sine lokaler, og kommunen har ikke registrert negative 
merknader til dette. Politi har ikke merknader til at skjenkebevilling gis.  
Rådmannen anser at lokalene innen- og utendørs er egnet for å gi alminnelig 
skjenkebevilling.   
 

Vurdering av driftskonsept og skjenking for de ulike alkoholgrupper: 
I skjenkesøknaden beskriver søker driftskonseptet og alkoholservering i gruppe. 3 
slik:   

Normalt ønsker vi ikke å tilby alkohol i avgiftsgruppe 3, men også her ser vi for oss 
enkeltarrangementer der dette er ønskelig. Det kan være i forbindelse med arrangementer 
med faglige tema knyttet til f.eks. lokalproduksjon av urter (regional akevittproduksjon), 
epledyrking med tilhørende alkoholproduksjon og liknende. Dette vil da foregå i tilknytning til 
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spesielle tematiske arrangementer (møte/seminar) og ikke være en del av det vanlige 
serveringstilbudet. Det er derfor ønskelig for oss å ha denne muligheten, uten å måtte søke 
spesielt, og uten å organisere dette som lukkede arrangementer. Det er naturlig at disse 
arrangementer avholdes i kun deler av våre lokaler, men det er uhensiktsmessig for oss å 
låse denne type arrangement til et fast rom.  Dersom dette vurderes som vanskelig å 
imøtekomme av bevilgningsmyndigheten,kan vi alternativt omgjøre søknaden slik at 
skjenkebevilgning i klasse 3 kun gis til sluttede selskaper 
 

Normalt kreves det at driftskonseptet har tilnærmet restaurant-drift for å gi bevilling i 
gruppe 3. Det er for inneværende skjenkeperiode (2012-2016) praktisert å innvilge 
alminnelig skjenking i gruppe 3 for spesielle driftskonsept. Det beskrevne 
driftskonseptet må kunne anses å være på linje med dette.  
 
Kommunen har ingen tidligere negative erfaringer med enkeltarrangementer ved 
museet der det er innvilget skjenkebevilling i gruppe. 3.  
 

Skjenketider:  
Skjenketidene for Ås kommune er regulert av alkohollovgivningen samt av lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune (FOR-2009-03-04-285). 
 

Rådmannen tilrår at skjenketider innvilges i samsvar med alkohollovgivningen og 
innenfor stedets åpningstider. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Etter rådmannens vurdering av konseptet sammenlignet med praksis i øvrige 
skjenkesaker, kan alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 innvilges.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16. 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HS-sak 14/13 

30 

 

 

 

 
 



  HS-sak 14/13 

31 

 

 

 

 
 



  HS-sak 14/13 

32 

 

 

 

 
 



  HS-sak 14/13 

33 

 

 

 

 


	saksliste
	hs_sak11_årsmelding_m_årsberetning
	hs_sak12_aktiv_på_dagtid_i_Ås
	hs_sak13_brudd_på_alkoholloven
	hs_sak14_skjenkebevillingssøknad

