
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1279-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for helse og sosial Ås kulturhus, Store salong 16.05.2013 

 
Fra HS-sak: 11/13  Fra kl.: 18:30 
Til HS-sak: 15/13 Til kl.: 20:30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Torill Horgen 
 

Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Tommy Skar 
Sp: Annett Michelsen 
SV: Roberto Puente Corral 
H: Rubina Mushtaq, Dag Guttormsen, Stein Ekhaugen 
V: Erling Rognli 
 

Møtende varamedlemmer:  
FrP: Lene Arildsen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Enhetsleder for folkehelse og frivillighet Bente Sperlin 
Leder for Ås frivilligsentral Tone Eng 
Konsulent Jan Einbu – møtesekretær 
 

Diverse merknader:  

 Ås frivilligsentrals årsmøte ble holdt fra kl.18.30 til kl.19.30, da hovedutvalget 
sammen med styret i Ås frivilligsentral utgjør årsmøtet. Egen protokoll utarbeides.  

 

 Bente Sperlin møtte på vegen av rådmannen. 
 

 

 
Godkjent 21.05.2013 av leder Anne Odenmarck og Dag Guttormsen (H). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HS-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
11/13 13/1083 145 &14  
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012  
 
12/13 13/938 F08  
AKTIV PÅ DAGTID I ÅS  
 
13/13 12/318 U63 &18  
BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - ÅS RESTAURANT AS (BUGGEN) 
 
14/13 13/670 U63 &18  
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NORSK LANDBRUKSMUSEUM 
 
15/13 11/4077 030 A02 &21  
ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
 
 

REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering.
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HS-sak 11/13  

ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen innen onsdag 
22.05.2013, trine.christensen@as.kommune.no. Svar sendes på epost til alle snarest 
mulig og legges i saksmappen. 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.   

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.05.2013: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
  

HS-sak 12/13  

AKTIV PÅ DAGTID I ÅS  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.05.2013: 
Tilbudet «Aktiv på dagtid» i Ås kommune videreføres og søkes innpasset i 
handlingsprogram med budsjett 2014 - 2017 
 
 
 
 
  

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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HS-sak 13/13  

BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - ÅS RESTAURANT AS (BUGGEN) 
 

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. 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013: 
Hovedutvalget diskuterte seg fram til følgende endringsforslag av pkt. 1 i rådmannens 
innstilling: 

Skjenkebevillingen for Ås Restaurant AS inndras for 14 dager i medhold av 
alkoholloven § 1-8.   

 
Hovedutvalget vektlegger at det foreligger flere brudd på alkohollovgivningen i senere 
tid deriblant brudd på reklamebestemmelser, overskriding av frist for innlevering av 
omsetningsoppgave for 2012 samt at overskjenking ble avdekket så sent som i juni 
2012.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.05.2013: 
1. Skjenkebevillingen for Ås Restaurant AS inndras for 14 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.  
 



 Side 5 av 6 

Hovedutvalget vektlegger at det foreligger flere brudd på alkohollovgivningen i senere 
tid deriblant brudd på reklamebestemmelser, overskriding av frist for innlevering av 
omsetningsoppgave for 2012 samt at overskjenking ble avdekket så sent som i juni 
2012.  
 
Det vises til «Retningslinjer for saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser vedrørende skjenking av alkohol, 2012-2016». 
 
 
 
 
 
 
  

HS-sak 14/13  

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NORSK LANDBRUKSMUSEUM 

 

Rådmannens innstilling:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.05.2013: 
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  
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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. 
 

13. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften kap.8 
 

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

 
 
 
  

HS-sak 15/13  

ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE  

 

Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013: 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling i saken ble referert, jf. FH-sak 
10/13.  

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.05.2013: 
1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014. 
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og 

brukerbetalingen konteres samme sted.  
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til 

støttekontakttjenesten. 
 
 
 
  


