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Delegerte vedtak

49/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Follo Catering AS,
22, 23 og 24 mai 2014
14/00259-141

50/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Kafe Noi, 31.05.14
14/00259-114

51/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling Sørhellinga, NMBU -
09.04.14
14/00259-120

52/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - TF-Kvartalet, NMBU,
29.04.14
14/00259-122

53/14 Melding om delegert vedtak - Søknad om utvidet skjenkebevilling for
UKA i Ås 2014, 2. og 5. april
14/00259-117

54/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling, Ås Kulturhus
05.04.14
14/00259-136

55/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling Ås Kulturhus, 08.04.14
14/00259-135

56/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling Jordfagsbygningen,
NMBU - 30.04.14
14/00259-139

57/14 Melding om delegert vedtak (Del-hs sjef) - serveringsbevilling, Aas
Bistro AS
14/00930-7

58/14 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Sørhellinga, NMBU -
30.04.14
14/00259-116

59/14 Melding om delegert vedtak (Del-Hs sjef) - endring av styrer/
stedfortreder for skjenkebevillingen ved Tusenfryd.
13/04042-2
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Saker til behandling

HHS-13/14 << Tilbake til sakslisten
Årsmelding med årsberetning 2013

Saksbehandler: Kari Bergitte Finstad Saksnr.: 14/01783-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 7/14 14.05.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 13/14 07.05.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/14 08.05.2014
7 Arbeidsmiljøutvalget 7/14 29.04.2014
8 Formannskapet 23/14 14.05.2014
9 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

Ås, 30.04.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Årsmelding 2013 med årsberetning versjon 1.0.1.pdf
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan 2013-16.
Årsmeldingen inneholder en del som heter «årsberetning». Denne inneholder den
lovpålagte rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Forskriften bruker betegnelsen «årsberetning». Resterende del av dokumentet er
kommunens årsmelding. Det er en ikke lovpålagt rapportering, men en viktig del av
kommunens mål- og resultatstyring. Dokumentet heter derfor årsmelding med
årsberetning.

Vurdering:
2013 har vært et hektisk og spennende år i Ås kommune. Det har i løpet av året vært
behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten, det er
både utvidet kapasitet på sykehjemmet og etablert flere barnehageplasser. Disse
tiltakene har kommunen lykkes med. 2013 har også vært et år med mye strategisk
planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning og et godt tjenestetilbud i årene
framover.

Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr,
tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Konklusjon med begrunnelse:
Årsmelding med årsberetning tas til orientering.
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HHS-14/14 << Tilbake til sakslisten
Søknad om skjenkebevilling - Aas Bistro AS

Saksbehandler: Saksnr.: 14/00931-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 14/14 07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Aas Bistro AS, org.nr. 913 175 255, v/styrer Nu Dao f.01.05.2014 gis skjenkebevilling
slik det framgår av punktene 1 til 15. 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. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som
inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent alkohol.

4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Aas Bistro AS, med
lokaler i Hotellkvartalet, Brekkeveien 5, 1430 Ås.

5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-torsdag: 11.00-22.00, fredag: 11.00-23.00, lørdag: 12.00-24.00,
Søndag: 12.00-23.00.

6. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-torsdag: 20.00-22.00, fredag: 20.00-23.00, lørdag: 20.00-24.00,
Søndag: 20.00-23.00.

7. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-torsdag: 11.00-22.00, fredag: 11.00-23.00, lørdag: 12.00-24.00
Søndag: 12.00-23.00.

8. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-torsdag: 20.00-22.00, fredag: 20.00-23.00, lørdag: 20.00-24.00
Søndag: 20.00-23.00.

9. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Nu Dao, f.01.05.1977
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Duc Vuong Quoc Dao,
f.21.01.1983.

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 avÅs kommune etter
søknad.

15. Skjenkebevillingen skal ikke tre i kraft før brukstillatelse av restauranten
foreligger fra plan- og reguleringsmyndighetene i Ås kommune.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse- og sosial

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial

Vedlegg:

1. Skjenkebevillingssøknad
2. Konseptbeskrivelse av serveringsstedet fra søker.
3. Planskisse over serveringssted.

Vedlegg som ligger på saken:
Alle vedlegg til skjenkesøknad

Vedtak i saken sendes til:
Aas Bistro AS ved søker.



Hovedutvalg for helse og sosial 07.05.2014 Side 7 av 13

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Aas Bistro AS, org.nr.913 175 255, søker om alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Hotellkvartalet, Brekkeveien 5, 1430 Ås. Det
søkes samtidig om utendørs skjenkebevilling for uteområde direkte tilknyttet
restauranten.

Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef
25.04.2014 (Sak.nr 14/00930-7) med forbehold om at brukstillatelse må foreligge.
Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal følger søknad.

Vurderinger:
Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan godkjennes da
det ikke foreligger vesentlige merknader fra politiet, jf. alkoholloven § 1 -7b.

Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal:
Ved tildeling av skjenkebevilling skal følgende vurderes i henhold til Ås kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer (2012-2016):
B 2. 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.

Utendørs serveringsareal:
B 3. Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på

definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt. 2 (B2).

Byggesaksavdelingen har ingen merknader til etableringer av innendørs- og
utendørs serveringsarealer. Men setter krav til at fysisk avgrensning av uteareal må
være på plass før skjenking på utendørs areal kan starte. Dessuten må brukstillatelse
for serveringsstedet være gitt før en serverings- og skjenkebevilling kan iverksettes.

Rådmannen vurderer at skjenkestedets innendørs- og utendørs skjenkeareal er
tilfredsstillende for å kunne gi en skjenkebevilling. I samsvar med gjeldende praksis
for utendørs skjenking tillates skjenking i gruppe 3, men innenfor en begrenset
tidsramme.

Vurdering av skjenking i gruppe 1-3, skjenketider m.m.
Serveringskonseptet som beskrevet i søknad fremstår som et restaurantkonsept.
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til restauranter, jf.
retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Ås
kommune, pkt. B4.
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Målgruppen for restaurantkonseptet er allmennheten i Ås, og det er ikke alders-
begrensninger for gjestene.

Rådmannen vurderer at restaurantkonseptet ved Aas Bistro har likheter med
restaurantkonseptet Piemonte Bar & Restaurant ved Vinterbrosenter AS som fikk
skjenkebevilling innvilget i HS-sak 18/13. Skjenketider for alkohol i gruppe 3 ble der
begrenset noe i forhold til skjenking i gruppe 1 og 2. Samme praksis anbefales fulgt
for Aas Bistro for å følge et likhetsprinsipp ved alkoholbevillinger i inneværende
bevillingsperiode (2012-2016). Kommunelegen ga i HS-sak 18/13 følgende uttalelse:

Det anbefales at skjenking i gruppe 3 først kan gis fra kl.20.00 ut fra beskrevet
driftskonsept der også familier med barn nevnes som en aktuellmålgruppe.
Alkohol er av de livsstilsfaktorene som kan påvirke folks helse inegativ
retning. Forskjellig tilgjengelighet etter alkoholstyrke anbefales praktisert, da
dette kan begrense det totale alkoholforbruket.

Rådmannen vurderer at kommunelegens anbefaling om begrensede skjenketider for
gruppe 3 er relevant også for denne bevillingssaken. Kommunelegens anbefalinger
følges opp i rådmannens innstilling.

Skjenketider for øvrig begrenses av generell alkohollovgivningen og lokal forskrift om
salgs- og skjenketider for alkohol, Ås(FOR-2009-03-04-285).

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at alminnelig skjenkebevilling innvilges for gruppe 1-3.
Detaljer følger av rådmannens innstilling pkt. 1 til 15.

Kan vedtaket påklages?
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Det forutsettes at brukstillatelse er gitt av kommunen førikrafttredelse av vedtaket.

http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2009-03-04-285
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HHS-15/14 << Tilbake til sakslisten
Oversiktsdokument Folkehelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01137-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Hovedutvalg for helse og sosial 15/14 07.05.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/14 08.05.2014
6 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.

Ås, 28.04.2014.

Trine Christensen Marit Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse- og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (separat/nettbrett: vedlegg til flere utvalg)
Oversiktsdokument Folkehelse

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlegen
Plan- og utviklingssjef
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid. Da med særlig vekt på §§ 5 og 21 i folkehelseloven.
Kommunen skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, med positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette
gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Fakta i saken:
Helsedirektoratet har utgitt en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. God oversikt –en forutsetning for god folkehelse.
Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinatoren har koordinert og utarbeidet
oversiktsdokumentet med veilederen fra Helsedirektoratet som mal. Med
kommunens folkehelseprofil, fylkeskommunen sin statistikkbank og kommunen sine
egne tall og erfaringer som bakgrunn.

Vurdering:
Oversiktsdokumentet viser at Ås kommune er en god kommune og bo i, men at det
allikevel er områder der folkehelsearbeidet i kommunen bør prioriteres framover.
Punktene er beskrevet i dokumentet under punktet oppsummering.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske og administrative konsekvenser beskrevet i kapittel 9 i Meld.st.34 (2012-
2013) Folkehelsemeldingen:
«Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunene vil imidlertid kreve at
folkehelsearbeidet styrkes. Det er også behov for å videreutvikle folkehelsearbeidet
på nasjonalt nivå.
Nye tiltak for å styrke folkehelsearbeidet må fremmes i ordinære budsjettframlegg. På
enkelte områder kan det også være behov for omdisponering av ressurser.»

Konklusjon med begrunnelse:
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid beskriver en strategi for et mer kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, der en bygger opp kompetanse i kommunen for å utvikle bedre
verktøy for å ivareta folkehelse på tvers av sektorer og for kunnskap om folkehelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HHS-16/14 << Tilbake til sakslisten
Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet-
Mestring av kronisk lidelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01857-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 16/14 07.05.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Søknad om midler til prosjekt –mestring av kronisk lidelse godkjennes og sendes til
fylkesmannen/helsedirektoratet.

Ås, 28.04.2014.

Trine Christensen Marit Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for helse- og sosial
Kommunestyret

Vedlegg:
Søknad (vedlegg 1)
Prosjektbeskrivelse (vedlegg 2)

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Enhetsleder Bente Sperlin
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Frisklivssentralen i Ås er i 2014 vertskommune for felles prosjektmidler i friskliv Follo
inn mot tilbud til personer med kronisk sykdom og innvandrer kvinner. Dette er
søknad for å kunne følge opp tilbudet lokalt fra 2015.

Fakta i saken:
I 2014 er det blitt utarbeidet og arrangert kurs for personer med Diabetes type 2,
hjerte- kar sykdom og innvandrerkvinner. Kursene er for alle innbyggere i Follo.
Prosjektet avsluttes 30.09.2014.
Det søkes av den grunn for å kunne videreføre tilbudet til kommunen sine innbyggere
samt innbyggere fra samarbeidende Follo kommuner etter at prosjektet er avsluttet.

Søknad om prosjektmidler skal forankres i vedtak av kommunestyre som overordnet
beslutningsorgan, jf. Helsedirektoratets tildelingskriterier beskrevet i «regelverk for
tilskuddsordningen kap.762 post 60 pkt.7.»

Vurdering:
Erfaring fra kursene hittil er meget positive. Det er stor interesse og behov for denne
type mestringskurs for personer med en kronisk lidelse.

Økonomiske konsekvenser:
Hvis man ikke får prosjektmidler videre, vil ikke kommunen kunne tilby kursrekken.

Alternativer:
Evt finne andre midler.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er viktig at kommunen kan tilby innbyggere med kronisk lidelse mestringskurs, for
å gjøre dem bedre er rustet til videre å ta vare på egen helse og forhindre ytterligere
uhelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HHS-17/14 << Tilbake til sakslisten
Vurdering av kriterier for dobbeltrom og kjøp av eksterne
sykehjemsplasser

Unntatt offentlighet, jf.Offl.§ 13/ fvl. §13.1

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/01855-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 17/14 07.05.2014

Saksdokumentet er unntatt offentlighet
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