
 
 

 

 

ÅS KOMMUNE 
 
 

MØTEINNKALLING 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 
 

27.08.2008 kl. 19.00 
 

   Varamedlemmer inviteres til å delta. *  NB! 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
 
Saksliste: 
 
• PRESENTASJON AV NY HELSE- OG SOSIALSJEF Marit Roxrud Leinhardt. 
 
Drøftingssak: 
• TAUSHETSPLIKT, INNSYNSRETT I DOKUMENTER OG INHABILITET, drøfte 

vedlagte notat av 12.03.08 fra Anne Odenmarck og Tommy Skar. Saken ble utsatt i 
møte 28.05.08. 

 
 
Ås, 14.08.08 
 
 
Anne Odenmarck      Marit Roxrud Leinhardt 
Leder        Helse- og sosialsjef 
(sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må 
telefonbeskjed gis.) 
 
*  Varamedlemmer bes gi tilbakemelding snarest til Vibeke Berggård om de kan delta 
 eller ikke. 
 



Side 2 av 2 

Følgende dokumenter deles ut til hovedutvalgets faste medlemmer: 
Dokumentene er viktige i det videre arbeidet med handlingsprogrammet. 

1. Prosjektrapport- Barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker. 
2. Vern for eldre – Mot vold, overgrep og trakassering av eldre. 
3. Helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre. 

 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 27.08.08: 
1. Fastlegehjemmel – Nordbyområdet. Formannskapets behandling og vedtak 11.06.08, F-

sak 56/08, jf. 07/2478-71.  
 
 
 
DELEGERTE VEDTAK 
21.05.08-14.08.08. Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
1. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  

Sirkustelt ved Tusenfryd, 31.05.08, jf. 08/358-30. 
 

2. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, 
Antikklåven, 26.05.08, jf. 08/358-32. 
 

3. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, 
Ås Mart`n 2008, jf. 08/358-37. 
 

4. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, 
Antikklåven, 12.06.08, jf. 08/358-38. 
 

5. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, 
Norsk Landbruksmuseum, 12.06.08, jf. 08/358-39. 
 

6. Melding om delegert vedtak, søknad om utvidet skjenketid,  
Kafé Noi, 21.06.08 og 19.07.08, jf. 08/424-10. 

 
7. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  

Eldresenteret i Ås kulturhus23.08.08, jf. 08/358-44. 
 
8. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  

Liahøy selskapslokaler, Nordby Mart’n 15., 16. og 17.08.08, jf. 08/358-48. 
 
9. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling samt utvidet 

skjenketid, Økonomikantinen, UMB, 16.08.08, jf. 08/358-45. 
 
10. Melding om delegert vedtak, søknad om serveringsbevilling,  

Follo Futura, jf. 08/1396-5 datert 07.08.08. 
 


