
 

 

Ås kommune  

  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30-20:30  
Sted: Kulturhuset i Ås, Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Anne Odenmarck (A), Tommy Skar (A), Erling Rognli (V),  
Roberto Puente Corral (SV), Rubina Mushtaq (H), Dag Guttormsen (H),  
Stein Ekhaugen (H), Torill Horgen (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Arne Ellingsberg (Sp) møtte for Annett Hegen Michelsen (Sp) 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Annett Hegen Michelsen (Sp) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent Jan Einbu - møtesekretær 
 
Diverse merknader: 
Enhetslederne i helse og sosial var til stede under behandlingen av sak 27/13. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 07.11.2013 
 
 
 
Anne Odenmarck (A) 
leder 

Torill Horgen (FrP) 
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1/13 Aslak Aschehougs legat - Forslag om sammenslåing 8 

Orientering 
Orientering av helse- og sosialsjef: 
Helse- og sosialsjef orienterte om sykefravær og oppfølging i helse- og sosialetaten i 
2013. 
 

Delegerte vedtak 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
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HHS-27/13 
Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 
 
Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
 

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 
for 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 7 promille av takstverdien.  

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.11.2013: 
Hovedutvalget drøftet delen av handlingsprogrammet som omhandler helse- og 
sosial. 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.11.2013: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 som omhandler helse- og sosial tas 
til orientering. Videre innspill gis fra partiene. 
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HHS-28/13 
Egenbetaling Frisklivssentralen 
 
Rådmannens innstilling:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1(FrP). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.11.2013: 
Det innføres en egenbetalingssats på kr. 250,- på kurs- og aktivitetstilbud i regi av 
frisklivssentralen i Ås fra 01.01.2014. 
 
 
 
 
 

HHS-29/13 
Møteplan 2014 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur.  
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Møtested:  Moer sykehjem, møterom 1. etasje 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
 

23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 Onsdag 5. november 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.11.2013: 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: Ekstramøte 
settes opp i desember ved behov. 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H´s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.11.2013: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. Ekstramøte settes opp i desember ved behov. 
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Møtested:  Moer sykehjem, møterom 1. etasje 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 
 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
 

23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 
 

Onsdag 5. november 
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HHS-30/13 
Søknad om skjenkebevilling 
- INSIS AS 
 
Rådmannens innstilling:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.11.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.11.2013: 
INSIS AS, org.nr. 988 957 631, v/styrer Inger S. Rosenfeld gis skjenkebevilling slik 
det framgår av punktene 1 til 17. 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. Skjenkebevilling for sluttet selskap gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 

inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent alkohol.  
 

4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet ”INSIS AS (Den Blinde KU)”, med 
lokaler i Rådhusplassen 29-33, 1430 Ås.  
 

5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Mandag-torsdag: 12.00-19.00, fredag-lørdag: 12.00-02.00(påfølgende døgn), 
Søndag: 12.00-18.00  

6. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Mandag-torsdag: 10.00-19.00, fredag: 10.00-24.00, lørdag: 10.00-24.00 
Søndag: 12.00-18.00. 

 
7. For sluttede selskap(lukkede selskap) innendørs godkjennes følgende 

skjenketider for alkohol gruppe 1-2:  
mandag-torsdag: 07.00-01.00, fredag-lørdag: 09.00-02.00, søndag: 12.00-01.30.  

8. For sluttede selskap innendørs godkjennes følgende skjenketider for alkohol 
gruppe 3: 
Mandag-torsdag: 13.00-01.30 (påfølgende døgn) , fredag og lørdag:  
13.00-02.00 (påfølgende døgn) , søndag: 13.00-01.30 (påfølgende døgn) 
 

9. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Inger S. Rosenfeld, f.20.10.1947  
Godkjent stedfortreder for styrer: Sissel Rosenfeld, f.02.05.1975. 
 

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. 
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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. 

 
15. Skjenkebevillingen skal ikke tre i kraft før brukstillatelse av restauranten foreligger 

fra plan- og reguleringsmyndighetene i Ås kommune. 
 

16. Det tas forbehold om at Skatteetaten ikke kommer med vesentlig merknader til 
søknad. 

 
 
 
 
 
 
 

HHS-31/13 
Søknad om salgsbevilling for alkohol - Leif Rune Johannesen AS 
(REMA 1000) 
 
Rådmannens innstilling:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.11.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.11.2013: 
1. Leif Rune Johannesen AS (REMA 1000), org.nr 992 000 988, gis salgsbevilling 

for alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Rådhusplassen 37, 1430 ÅS. 
  

2. Som salgsareal godkjennes REMA 1000s butikklokale i Rådhusplassen 37, jf. 
plantegning i vedlegg til søknad.  
 

3. Salgstider for alkohol i grp 1 (2,5 %-4,7 %) innvilges som følger: 
mandag-fredag: kl.08.00-20.00  
lørdag: kl.08.00-18.00  

Unntak følger av alkoholloven/alkoholforskriften og Ås kommunes lokale forskrift 
om salgs- og skjenketider for alkohol. 
 

4. Som styrer for bevillingen godkjennes Leif Rune Johannesen, f.25.06.69. 
 

5. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Ola Kårstad-Hærnes, f.17.11.67. 
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6.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
 omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen 
 uoppfordret innen 31.mars hvert år. 

 
7.  Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet jf. alkoholforskriften kap.8. 
 
8.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

 søknad. 
 
9.  Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

 bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 

10.  Salgsbevillingen trer ikke i kraft før brukstillatelse foreligger fra plan- og 
 reguleringsmyndighetene i Ås kommune. 

 
 

Eventuelt 

1/13 
Aslak Aschehougs legat - Forslag om sammenslåing 
 

Legatstyrets behandling:  
Anne Odenmarck (A) foreslo at legatstyrets nye navn endres til: «Ås kommunes 
stiftelse for helse- og omsorgsformål», for at navnet skal samsvare med legatsaken  
behandlet i formannskapet 6.11.2013, jf. F-sak 70/13. Likeså foreslo A.Odenmarck 
(A) følgende: Navnene på legatene som foreslås sammenslått, innarbeides i 
vedtaket. 
 

Votering:  
Forretningsførers innstilling med A´s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Legatstyrets vedtak: 
1.   Aslak Aschehougs legat vedtas slått sammen med 5 andre legat. De fem 
 andre legatene er Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
 Hans Burums legat, Grethe Økerns legat og H&A Gaavims legat jf.  oversikt 
 pr. 31.12.2012 (vedlegg 1). 
 
 BEGRUNNELSE: 
 Legatets kapital er utilstrekkelig til å kunne foreta utbetalinger. 
  

2. Legatets nye navn blir: 
 Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. 
  
3. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for det nye legatet. 
 Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut til 
 offentlig høring og på Ås kommunes nettside. Høringsfrist settes til 6 uker. 
 
4.  Saken oversendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 

 


