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Utv.sak nr 24/06 
AKRAM AS - RIMI AVD 3600  
BEVILLING FOR SALG AV ØL 2004 - 2009 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren 

 
Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  05/9 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 1/05 12.01.2005 
Formannskapet 5/05 02.02.2005 
Hovedutvalg for helse og sosial 24/06 13.09.2006 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Ås matsenter ved Mohammed Akram gis en advarsel på grunn av brudd på § 2-3 i Forskrift 
om omsetning av alkohol. Ved gjentakelse vil salgsbevilling for øl kunne inndras for en 
periode. 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 05.09.2006 
 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Behandling i Formannskapet 02.02.2005: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet 02.02.2005: 
1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 3-2, 3-7 og 3-9 gis 

firmaet Akram AS v/daglig leder Mohammad Akram bevilling for salg av øl som 
inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold 
enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 03.02.2005- 30.06.2008. 

2. Som styrer for bevillingen godkjennes Mohammad Akram 020962 
3. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Ødegård 180281 
4. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Rimi Vinterbro avd. 3600, Sjøskogv. 7, Ås. 
5. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. 
6. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 
Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2005: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2005: 
1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 3-2, 3-7 og 3-9 gis 

firmaet Akram AS v/daglig leder Mohammad Akram bevilling for salg av øl som 
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inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol  og annen drikk med lavere alkoholinnhold 
enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 03.02.2005- 30.06.2008. 

2. Som styrer for bevillingen godkjennes Mohammad Akram 020962 
3. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Ødegård 1802181 
4. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Rimi Vinterbro avd. 3600, Sjøskogv. 7, Ås. 
5. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. 
6. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 
Tidligere politisk behandling:  
F.sak 0005/05 Tildeling av salgsbevilling 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for helse- og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

1. Rapport fra Securitas 
2. Svar fra Akram vedr. rapporten 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Mohammed Akram 
Securitas 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune mottok i begynnelsen av juli en anonym henvendelse om at det hver lørdag satt 
en pike på 17 år i en av kassene på Ås Matsenter, Rimi.  Vedkommende ungdom skal også ha 
solgt øl og tobakk. 
 
På bakgrunn av denne henvendelsen ble Securitas bedt om å gjennomføre en kontroll. 
Kontrollen ble utført 8. juli -06.  
 
Under kontrollen ble det observert en ung jente alene i kassen hele kontrollperioden (25 min). 
Ansvarshavende M.I. Khan bekreftet at jenta i kassen var 17 år, men at hun kun satt der mens 
han var på WC. Dette stemmer ikke med hva Securitas observerte da Khan hadde vært 
observert flere steder i butikken, mens han utførte vanlig arbeid. 
 
Tilleggsrapporten ble sendt til M. Akram til uttalelse og som bekrefter Khan utsagn. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I § 2-3 i Forskrift om omsetning av alkohol står det: 
”Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 må ha fylt 
18 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 må ha fylt 20 år. 
……………..”   
 
Securitas observasjon stemmer med hva den anonyme henvendelsen til kommunen rapporterte 
og kan derfor ikke være ett enkelt tilfelle. 
Hendelsen er ett klart brudd på forskriften § 2-3. 
 
Retningslinjene for brudd på alkoholloven sier: 
1. Ved første gangs overtredelse av forskriften § 2-4 om salg til underårige, eller underåriges 

delaktighet i salg av alkoholholdig drikk, inndras bevillingen for 2 til 4 uker. 
 

Etter en skjønnsmessig vurdering av den økonomiske konsekvensen for Ås matsenter bør 
Akram denne gangen få en advarsel, men hvis dette skjer igjen vil salgsbevillingen kunne 
inndras for en periode. 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 25/06 

 

 
Utv.sak nr 25/06 
SKJENKEBEVILLING FOOD PLANET - 2006 
 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren 

 
Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  06/2088 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 25/06 13.09.2006 
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis  Food Planet 
DA v/Daglig leder Mohammed Iqbal følgende tillatelser fra 14.9.2006 til 30.6.2008: 
 
1.1   Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 

volumprosent alkohol. 
1.2   Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent. 
1.3   Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 

volumprosent alkohol. 
1.4  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 – 60 

volumprosent alkohol. 
1.5  Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Food Planet DA. 
1.6  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Mohammed Iqbal født 201171 godkjent 

og som stedfortreder godkjennes Thair Zaman født 110678.  
1.7  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
1.8 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
1.9 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
juni hvert år. 

1.10 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.11 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 05.09.2006 
 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for helse- og sosial 
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Behandlingsrekkefølge:   
Hovedutvalg for helse- og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Søknad 
2. Firmaattest 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Uttalelse fra lensmann. 
2. Uttalelse fra Oslo og Akerhus skattefogdkontor 
3. Kopi av bestått etableringsprøven 
4. Kopi av bestått kunnskapsprøve om alkoholloven 
5. Kopi av bestått kunnskapsprøve om serveringsloven 
  
Utskrift av saken sendes til: 
Advokatfullmektig Per-Anders Rørvik, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo 
Lensmannen i Ås 
Skatteseksjonen 
Securitas A/S, Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Food Planet Da, Sjøskogveien 7, 1407 Vinterbro har søkt om alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 
volumprosent alkohol og skjenkevilling for drikk som inneholder mellom 22-60 volumprosent 
alkohol for restaurantstedet i annen etasje i Vinterbrosenteret. (Definisjon Jfr. Alk. forskrift § 
1-1) 
 
Tidligere driver av skjenkestedet har hatt samme bevillingen som det søkes om og det er ingen 
endring av driftsformen. 
 
Som styrer søkes Mohammed Iqbal født 201171 godkjent og som stedfortreder søkes Thair 
Zaman født 110678 godkjent.  
Food Planet Da er ett ansvarlig selskap hvor styrer og stedfortreder eier 50% hver og hvor 
Mohammed Iqbal er daglig leder/adm.direktør. 
 
Følgende skal vurderes jfr. Retningslinjer for saksbehandling 
 
Vurdering av søkeren: 
Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses som egnet til å ha 
salgs eller skjenkebevilling. 
 
”Det skal tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av: 
- brudd på vilkår som er satt for bevillingen 
- brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser 
- endring av driftskonsept uten godkjenning 
- klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet 
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- brudd på reklamebestemmelser 
 
Vurderes søker til ikke å oppfylle vandelskravene i alkohollovens § 1-7b, på grunnlag av negativ 
uttalelse fra politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen lovgivning 
som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte og avgiftsmyndigheten om vandel i 
forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. ” 
 
Kommentarer: 
Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Begge har bestått kunnskapstestene om alkoholloven og serveringsloven. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger: 
”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." 
 

I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd og lokalene vurderes egnet til formålet. 
 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at Food Planet gis alminnelig 
skjenkebevilling for brennevin, øl og vin. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 26/06 

 

 
Utv.sak nr 26/06 
PROSJEKTMIDLER FRA SHDIR TIL HELSESTASJON FOR UNGDOM 
 
 
 
Saksbehandler:  Gerd Johansen 

 
Arkivnr: G10  Saknr.:  06/2022 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 26/06 13.09.2006 
Administrasjonsutvalget /  
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det opprettes 2 prosjektstillinger for 1 år: 12% helsesøster og 4% lege 
2. 1.3110.232.7000 styrkes med kr. 100.000,-. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene 

på riktige lønnsposter. 
 
Rådmannen i Ås, 05.09.2006 
 
 
 
Per A. Kierulf        Berith Trobe Dahlgren 
         Helse- og sosialsjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Søknad om prosjektmidler. 
2. Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 26.06.2006. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Helse- og sosialsjef 
Enhetsleder for forebyggende helsetjenester. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Forebyggende helsetjeneste driver i dag Helsestasjon for ungdom ( HFU) for aldersgruppa 13-
25 år med tilholdssted på Ås helsestasjon. Tjenesten er lovpålagt for aldersgruppa 13- 20 år. 
Pga.alle studentene på UMB har vi valgt også å gi tjeneste til ungdom opp til 25 år. 
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Begrunnelsen er behovet for å drive forebyggende helsearbeid i denne gruppa og 
etterspørselen av tjenesten. Det er i denne aldersgruppa abortraten er høyest og også 
forekomsten av klamydia er høy.  
 
Forebyggende helsetjeneste har i lengre tid sett at HFU ikke har vært et reelt tilbud til alle 
ungdommer i Ås fra 13-20 år. HFU skal være et lavterskeltilbud til alle ungdommer, og skal 
derfor være lett å nås. For Nordby ungdom er det svært vanskelig på egenhånd å komme seg 
til Ås hvor dagens HFU holder til. De må ta bussen til Ski for deretter å vente opp til 45min. 
på tog.  
 
Ås kommune har søkt prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet (Handlingsplan for 
forebygging av uønsket svangerskap) og fått kr. 100.000 i prosjektmidler for 2006, med 
mulighet for overføring til 2007. Aldersgruppa 20-24 år er målgruppa for 
sosial/helsedirektoratets midler. 
Tiltakene skal i hovedsak dreie seg om: 

• Bevisstgjøre unge voksne om risiko for uønsket graviditet og seksuelt overførbare 
infeksjoner 

• Målrettet informasjon om helsetilbudene ved studiestedene 
• Konkrete tiltak for å lette tilgangen til gratis kondomer og resept på hormonell 

prevensjon 
 
Dette vil si at vi nå får midler til tjenesten vi gir til UMB studentene.  
 
Pga. prosjektmidlene vi nå har fått til studentarbeidet, ser vi en mulighet for ved egne midler å 
gi Nordbyungdommen tilbud om helsestasjon for ungdom.  
Tilbudene vil da bli slik: 
 
HFU i Ås  (13-25år): På Ås helsestasjon i Vektergården 
Samme åpningstid som før: Torsdag kl.14.30-19.00, med lege kl.16-19 
Helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier 
 
HFU i Nordby ( 13-20 år): Helsestasjonen i Nordby  
Åpningstid: En dag i uka kl.14.30-16.30 med helsesøster, lege 1,5 time, evt. psykiatrisk 
sykepleier som fordeler tiden sin mellom Ås og Nordby 
 
Prosjektmidlene vil kunne dekke tilbudet i ett år. Det gis mulighet for å søke midler fram til 
2008. Deretter må det i tilfelle brukes kommunale midler. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Pga. prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet (foreløpig for ett år) til aldersgruppa 20-24 
år, kan vi nå åpne Helsestsasjon for Ungdom i Nordby. 
 
Det opprettes 2 prosjektstillinger for 1 år; 
12 % helsesøster og 4% legestilling 
 
1.3110.232.7000 styrkes med kr. 100.000. Rådmannen gis fullmakt til å fordele disse på 
riktige lønnsposter. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 27/06 

 

 
Utv.sak nr 27/06 
BUDSJETTREGULERING HELSE OG SOSIAL 
 
 
 
Saksbehandler:  Therese Gabrielsen 

 
Arkivnr: 153  Saknr.:  06/2035 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 27/06 13.09.2006 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Budsjettregulering vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3.  
 
Helse og sosialsjefen i Ås, 05.09.2006 
 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjef 
Revisor 
Helse- og sosialsjef 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I K-sak 43/06 ble det vedtatt å opprette et heldøgns bo- og omsorgstilbud for en ungdom fra 
og med 01.09.06. Kostnadene var beregnet til kroner 544 000 for inneværende år. Etter 
nærmere beregninger viser det seg at beløpet er 702 000 kroner for 2006. Inventar på 70 000 
kroner brukes i 2006 og det vil da ikke bli utgifter til inventar i 2007. 
 
For å dekke utgiftene til dette tilbudet skulle det blant annet benyttes psykiatrimidler. Da 
tilbudet nå er dyrere enn først ventet tas de resterende midlene fra barnevern. Barnevern har 
vært ansvarlig for denne ungdommen tidligere og ledige midler fra barnevern flyttes over til 
bokollektivet.  
Driftsbudsjett   Budsjett Endring Rev.budsjett
F 253 Pleie og omsorg institusjon Lønn 74 756 000 597 000 75 353 000
F 253 Pleie og omsorg institusjon Varer og tjenester 7 565 500 104 000 7 669 500
F 253 Pleie og omsorg institusjon Fra staten -4 557 000 -400 000 -4 957 000
F 254 Pleie og omsorg i hjemmet Lønn 46 618 000 -400 000 46 218 000
F 254 Pleie og omsorg i hjemmet Fra staten -8 253 000 400 000 -7 853 000
F 251 Barneverntiltak i familien Varer og tjenester 4 686 000 -301 000 4 385 000
Tabell 1 
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Vikarbasen ble vedtatt nedlagt 01.06.06. Det er derfor behov for å regulere ned fordelte 
utgifter samt lønnsutgiftene. I handlingsprogrammet s.6 pkt 1.3.2 står det: ”Målsettingen skal 
primært søkes oppnådd uten redusert kvalitet på tjenestene til kommunens innbyggere og uten 
oppsigelse”. Det arbeides fortsatt med å plassere ansatte i vikarbasen i andre stillinger. Siden 
det fortsatt er noen som blir lønnet via vikarbasen regulerer vi i første omgang inntekter og 
utgifter med om lag 2 800 000 kroner. 
 
Driftsbudsjett   Budsjett Endring Rev.budsjett 
1.3460.253.0 Lønn 5 084 000,00 -2 800 000,00 2 284 000,00 
1.3460.253.690
0 Fordelte utgifter -4 483 000,00 2 800 000,00 -1 683 000,00 
Tabell 2 
 
I første tertial ble det vedtatt å gjøre innsparinger på f. 253 og f 254 med henholdsvis 
1 979 000 og 247 000 kroner. I prosessen for å iverksette innsparingene viser det seg at 
fordelingen mellom funksjonene blir litt annerledes. Jf. tabell 3 
 
Driftsbudsjet
t     Budsjett Endring Rev. budsjett 
F 253 Pleie og omsorg i institusjon Lønn 74 756 000 828 000 75 584 000
F 254 Pleie og omsorg i hjemmet Lønn  46 618 000 -358 000 46 260 000
F 234 Aktivisering eldre og funksj.h Lønn  4 725 000 -190 000 4 535 000
F 253 Pleie og omsorg i institusjon Varer og tjenester 7 565 500 -130 000 7 435 500
F 253 Pleie og omsorg i institusjon Refusjoner -4 557 000 -50 000 -4 607 000
F 254 Pleie og omsorg i hjemmet Refusjoner -8 253 000 -100 000 -8 353 000
Tabell 3 
 


