
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg
 23.03.2011 
 
Fra HS-sak:  11/11 Fra kl.: 19.10 
Til HS-sak: 12/11 Til kl.: 20.20 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Ove Haslie 
 
Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Tommy Skar, Marija Tomac 
Sv: Roberto Puente Corrral 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Torill Horgen 
Sp: Annett Michelsen  
KrF: Torger Gillebo 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP: Anne Grete Edvardsen 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Enhetsleder Unn Hegg 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent Jan Einbu 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent av leder Anne Odenmarck (A) 28.03.2011 og Torill Horgen (FrP) 
04.04.2011. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
11/11 10/3088 U63 &18  
SKJENKEBEVILLING  PIZZA BARON -RAVEIEN 2 - PIZZA BARON AS 
 
12/11 11/1146 410   
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
ved helse- og sosialsjef: 
1. Øremerkede midler til barnevernet er innvilget jf. Ås kommunes søknad til 

fylkesmannen (kr.740.000). 
2. Klima og energiplan for Ås kommune.  

- Test av el-biler i hjemmetjenesten er gjennomført.  
- Det arbeides med miljøsertifisering av Moer sykehjem.  

3. Ahus. Samarbeidsavtale er under utarbeiding mellom Ahus og kommunene i 
opptaksområdet.  

4. Fysioterapihjemmel i 40% ved Ås fysikalske er tildelt søker. 
 
Helse- sosialsjef etter spørsmål fra Dag Guttormsen (H): 
5. Ønsketurnus med hensyn til arbeidstidsbestemmelser for ansatte. 
 
Enhetsleder Unn Hegg etter spørsmål fra Dag Guttormsen (H): 
6. Lekkasje ved bokollektivet i Tunveien 7.  
 
 
 
REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
 
 
DRØFTINGSSAK: 
Samhandlingsreformen - søknad om tilskuddsmidler. 
 
Notat utarbeidet av helse- og sosialsjef ble diskutert av utvalget.  
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HS-sak 11/11  
SKJENKEBEVILLING  PIZZA BARON -RAVEIEN 2 - PIZZA BARON AS 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.03.2011: 
Brev av 19.3.2011 fra søker ble lagt fram i møtet for utvalgsmedlemmene, jf. dok nr 
10/3088-18. 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.03.2011: 
 
Skjenkebevillingssøknad for Pizza Baron AS (org.nr. 881 470 632) med lokaler i 
Raveien 2 avslås. 
 

Begrunnelse: 
Det anses at ansvarlige ved selskapet Pizza Baron AS har brutt relevant lovgivning 
deriblant alkohollovgivningen og skattelovgivningen. Kommunen anser at kravet til 
vandel etter alkoholloven § 1-7b ikke er oppfylt. 
 

Avgjørelsen er tatt ut fra en helhetsvurdering, men med vektlegging av følgende 
punkter: 
- Selskapet Pizza Baron AS har etter overdragelsen 15.08.2010 skjenket alkohol og 
drevet servering, men unnlatt å søke om nødvendig serverings- og alkoholbevilling 
fra Ås kommune før 15.11.2010. Søknaden ble først sendt etter 2 purringer fra 
kommunen. Skjenking av alkohol uten bevilling er brudd på alkoholloven, jf. 
alkoholloven § 1-4a.  Servering uten bevilling er brudd på serveringsloven § 3. 
 

- Selskapet har mottatt varsel fra Skatteetaten om endring av beregningsgrunnlaget 
for arbeidsgiveravgift for avgiftsåret 2009 og ileggelse av tilleggsavgift. (jf. 
folketrygdloven § 24-4 3. ledd og ligningsloven § 9-5 nr.1, jf. nr. 7.) Det bekreftes fra 
Skatteetaten at tilleggsavgift blir ilagt. 
 

- Selskapet har merknader fra skatteetaten på noe forsinkelse på innleverte 
omsetningsoppgaver og merverdiavgift i perioden 2008-2010. 
 

- Selskapet Pizza Baron AS har fått inndratt skjenkebevillingen ved sin virksomhet i 
Frogn kommune for 3 dager i 2009 for skjenking til overstadige berusede. (jf. 
alkoholloven § 8-11 og alkoholforskriften § 4-1). Vedtaket er stadfestet av 
Fylkesmannen. 
 

- Det er blitt opplyst fra Frogn kommune at selskapet har fått en advarsel i 2009 for 
brudd på reklamebestemmelsene i alkoholloven. I 2011 er det også avdekket et 
brudd på reklamebestemmelsene i alkoholloven.     
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HS-sak 12/11  
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 
 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter 
høyeste tilgjengelige kompetanse. 

 
3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 

hvert år. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.03.2011: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende endringer i rådmannens innstillinger i 
pkt.1 og 2. 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter om ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 
 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter om 
ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.03.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter om ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 
 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter om 
ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 

 
3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 

hvert år. 
 
 
 
  


