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Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
I vedlegg 4 til pkt. 7, slettes følgende setning: Ås kommune mener det er særlig
viktig å begrense alkoholbevilgninger for arrangementer og steder som
involverer barn og ungdom.
Fellesforslag fra Sverre Strand Teigen (H), Ida Elisabeth Krogstad (H) og Eskild
Gausemel Berge (SV): Se vedlegg 4.
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag:
Ås kommune skal ha maksimale salgs- og skjenketider.
Votering:
FrPs forslag ble nedstemt (3FrP).
Det ble votert punktvis over innstillingen fra Hovedutvalg for helse og sosial:
 Pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt.
 Pkt. 4 ble vedtatt 22-11 (7H, 3FrP, 1SV) ved alternativ votering mot
fellesforslaget.
 Pkt. 5 ble vedtatt 23-10 (7H, 2FrP, 1SV) ved alternativ votering mot
fellesforslaget.
 Pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
 Pkt. 7 ble vedtatt 22-11 (7H, 3FrP, 1MDG) ved alternativ votering mot Høyres
forslag.
 Pkt. 8-9 ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.07.2016 og til og med 30.09.2020.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å:
 Innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling.
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Innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse av
gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Saker av større omfang
forelegges Hovedutvalg for helse og sosial.
Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av
alkohol.
Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling, jf. alkoholforskriften
kapittel 6.
Tildele prikker etter alkoholforskriften § 10-3 ved overtredelse av salgs- og
skjenkebestemmelsene.
Godkjenne mindre endringer av driftskonseptet. Slike vedtak refereres i
Hovedutvalg for helse- og sosial.
Godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og stedfortreder. Slike vedtak
refereres i Hovedutvalg for helse og sosial.
Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.

4. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284,
videreføres, jf. vedlegg 1.
5. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-285,
videreføres, jf vedlegg 2.
6. Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger
vedtas, jf. vedlegg 3.
7. Alkoholpolitikk med satsingsområder vedtas, jf. vedlegg 4.
Vedlegg 4, avsnitt «Kommunale mål» tredje avsnitt, endres til følgende:
Ås kommune mener det er særlig viktig å begrense alkoholbevillinger for
arrangementer rettet mot barn og ungdom. Det skal derfor ikke være tillatt å
skjenke ved arrangementer rettet mot barn og ungdom.
8. Kommunens ordning med ambulerende skjenkebevillinger utvides til maksimalt 4
bevillinger som kan være i bruk på samme tidspunkt. Avgift for bruk av
ambulerende skjenkebevilling settes til kr. 340,- som er maksimumssatsen etter
alkoholforskriften § 6-2. Avgiften reguleres etter gjeldende maksimumssats.
Rådmannen administrerer de ambulerende skjenkebevillingene.
9. Alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides på grunnlag av vedtak i denne sak og
skal inneholde følgende:
 Vedtak i denne sak.
 Alkoholpolitikk for Ås kommune med satsingsområder.
 Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger.
 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder.
 Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune.
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