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14/00259-190 
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Drøfting 

  Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene  
Se notat av 16.09.2014 til råd, hovedutvalg, administrasjonsutvalg og 
formannskap, 14/02253-4.  
(Separat vedlegg / lesebrett: Vedlegg til flere utvalg) 
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Saker til behandling 

 

HHS-23/14 
2. tertialrapport 2014 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/03270-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 73/14 25.09.2014 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/14 24.09.2014 
4 Hovedutvalg for helse og sosial 23/14 24.09.2014 
5 Administrasjonsutvalget 15/14 08.10.2014 
6 Formannskapet 56/14 08.10.2014 
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge:  
AMU  
Administrasjonsutvalg  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Kontrollutvalg (uttalelse)  
Formannskap  
Kommunestyre  

 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
2. tertialrapport 2014 
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SAKSUTREDNING:  
 
Fakta i saken  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 - 2017.  
 
2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en 
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom 
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært 
aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra  
mai til august, er også trukket frem.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %. Prognosen 
opprettholdes etter 2. tertial, justert for VAR sektoren, der det kan bli et periodisert 
underskudd for 2014.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport tas til orientering. 
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HHS-24/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Saksbehandler:  Charlotte Barbulla Saksnr.:  14/02561-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 24/14 24.09.2014 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/14 24.09.2014 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/14 25.09.2014 
4 Administrasjonsutvalget 16/14 08.10.2014 
5 Formannskapet 57/14 08.10.2014 
6 Arbeidsmiljøutvalget   
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen  Emil Schmidt  
Rådmann  Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
HHS 
HOK 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen  
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca  
0,6 %. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Ny prognose etter 2. tertial 
innebærer fortsatt et netto driftsresultat på 0,6 % justert for VAR-sektoren. Innen 
VAR-området viser prognosen et periodisert underskudd i forhold til budsjett på 14 
mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at tilknytningsgebyrer fra utbyggingen på Campus 
kommer senere enn planlagt. Dersom gjeldende prognose for VAR-sektoren blir 
gjeldende, kan kommunen få negativt netto driftsresultat for 2014.  
 
Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på 
grunn av økte utgifter til barnevern og NAV har utfordringer med å få budsjettet i 
balanse. Merforbruket knytter seg til lovbestemte oppgaver og rettigheter hvor 
kommunen må tilby nødvendige tjenester. Det er nå fokus på å holde 
kostnadsutviklingen under kontroll. 
 
Lønnsoppgjøret 
Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,5 %. Resultatet 
av lønnsoppgjøret 2014 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,34 %. I tillegg er 
virkningsdatoen for undervisningspersonell utsatt fra 1.5.2014 til 1.9.2014. Den 
samlede effekten av lønnsoppgjøret er anslått å gi 1,5 mill. kr lavere utgifter enn 
budsjettert.  
 
Det er avsatt reserver til pensjon og andre usikre poster knyttet til lønnsvekst. Denne 
reserven reduseres med 4,2 mill. kr. Ås kommunes premieavvik er beregnet til 31 
mill. kr i 2014.  Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt premie 
fratrukket netto pensjonskostnad.  Dersom årets premieavvik er positivt skal det 
inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Nettovirkningen blir dermed at det 
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalingen. De fleste kommuner 
inntektsfører premieavviket og får dermed netto lavere pensjonsutgifter, men 
opparbeider seg en gjeld som må utgiftsføres de kommende årene.  
 
Med et antatt premieavvik på 31 mill. kr i 2014, kan det bli utfordrende for Ås 
kommune å utgiftsføre innbetalt premie uten å inntektsføre premieavvik. Ås 
kommune har imidlertid opparbeidet et premiefond i KLP som kan gå til dekking av 
årets premie. Rådmannen tar derfor sikte på å dekke deler av årets premie med 
premiefond slik at pensjonskostnadene for Ås kommune blir som budsjettert. Det vil 
da være mulig å redusere budsjettet for lønnsreserver med 4,2 mill. kr.  Sammen 
med effekten av lavere årslønnsvekst for lønnsoppgjøret reduseres posten for 
lønnsreserve med 5,7 mill. kr.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Periodisert skatteinngang hittil i år er lavere enn periodisert skatteinngang i samme 
periode 2013.  Dette er en nasjonal trend som delvis skyldes at skatteinngangen for 
landet er blitt lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2014.  Samtidig er forventede 
inntekter fra eiendomsskatt noe høyere enn budsjettert, slik at netto skatteinngang 
antas å bli som budsjettert.  
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Finans 
Avkastningen fra e-verksmidler er noe høyere enn periodisert budsjetter, men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til avkastningen for hele 2014.  
 
Netto renteutgifter forventes å bli omtrent som budsjettert.  
 
 
 
 
 
 
Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
 
Tabell 1 - Budsjettreguleringer innen drift  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Rev. 
budsjett 

2014 Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

                

  Sentraladministrasjonen           

1. 149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 429 000 -429 000 0 

2. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer 0 20 691 000 20 558 000 -5 657 000 14 901 000 

  Oppvekst og kultur           

3. 127000.2060.202 Konsulenttjenester 261 477 5 000 5 000 1 000 000 1 005 000 

4. 137010.2070.201 Driftstilskudd til private barnehager -573 527 69 099 000 68 941 000 1 235 000 70 176 000 

5. 175000.2060.202 Refusjon fra andre kommuner -1 925 030 -884 000 -884 000 -500 000 -1 384 000 

6. 162000.2082.386 Inntekter kulturhuset -62 932 -850 000 -850 000 150 000 -700 000 

7. 149000.2060.202 Reservert tilleggsbevilgninger 0 3 450 000 2 149 000 -1 735 000 414 000 

              

8. 130000.3010.253 Kjøp fra staten 0 0 0 250 000 250 000 

9. 120000.3110.232 Inventar 524 22 000 22 000 80 000 102 000 

10. 135010.3210.242 Tolketjenester fra andre kommuner 482 205 270 000 270 000 130 000 400 000 

11. 147040.3220.281 Bidrag sosialomsorg 5 571 553 5 038 000 4 438 000 2 000 000 6 438 000 

12. 10*.3222.242 Lønn 934 077 614 000 614 000 340 000 954 000 

13. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 1 085 059 64 000 64 000 2 500 000 2 564 000 

14. 120000.3510.254 Inventar 0 83 000 83 000 -80 000 3 000 

15. 177000.3510.254 Refusjon fra andre -400 000 -800 000 -800 000 400 000 -400 000 

16. 170000.3520.254 Refusjon fra staten -46 793 -216 000 -216 000 216 000 0 

  Teknikk og miljø           

17. 128020.6080.302 Andre erstatninger/gebyrer 0 0 500 000 100 000 600 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hovedutvalg for helse og sosial 24.09.2014  Side 10 av 23 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2014 
 
Sentraladministrasjonen 
1. Bruk av tilleggsbevilgningspott til oppdekning av merforbruk ellers i kommunen. 
2. Bruk av midler reservert til lønnsjusteringer til oppdekning av merforbruk ellers i 

kommunen. 
 
Oppvekst og kultur 
3. Utfordrende situasjon knyttet til elever med atferdsproblematikk i skolen har gjort 

det nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester med nødvendig kompetanse på 
området.  

4. Etterjusteringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble dyrere enn antatt. 
Budsjettet for driftstilskudd må derfor reguleres opp.  

5. Refusjoner knyttet til gjesteelever fra andre kommuner blir høyere enn antatt. 
Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter. 

6. Det er ikke realistisk at Kulturhuset oppnår det inntektskravet som er budsjettert. 
(se 2. tertial rapport) 

7. Elevtallsveksten for høsten 2014 er fordelt og utgjør ca 1,3 mill. kr. Det foreslås at 
noe av resterende midler benyttes til å dekke opp merforbruk ellers i etaten. 

 
Helse og sosial 
8. Samtlige senger og rom ved sykehjemmet er belagt og det er ingen steder å 

plassere utskrivningsklare pasienter. Det må forventes at det blir noen overligge 
døgn på Ahus og at det blir behov for å kjøpe plass hos andre.  

9. Helsestasjonen har flyttet inn i renoverte lokaler i Rådhusplassen 29 og har 
måttet erstatte gamle møbler. 

10. Tolkebudsjettet er brukt opp. Alle kommunens tolkeutgifter, med unntak for 
asylmottaket, dekkes over denne konto. 

11. Alle NAV kontorer i Akershus har fått beskjed fra NAV fylket om umiddelbart å 
stoppe igangsetting av nye tiltak, og avslutte så mange som mulig i vår. Dette har 
medført at antall sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp har økt fra 
31 i mars til 52 i august.  

12. Grunnet for stor arbeidsbelastning er det engasjert en miljøarbeider, til å bistå 
flyktningeteamet.  

13. Langtidssykemeldte og ubesatte stillinger har medført leie av konsulenter for å 
kunne utføre nødvendig saksbehandling. 

14. Psykisk helse skulle flytte ut av kontorlokaler på Moer. Dette er ikke gjennomført 
og midlene overføres til helsestasjonen. 

15. Vedtatt innsparing i HP 2014-2014 av kommunestyret. Dette kan ikke innfris. 
16. Bortfall av refusjon fra NAV som er knyttet til ansatt. 
 
Teknikk og miljø 
17. Saksomkostninger i forbindelse med forliksavtale, gjelder Gamle Mossevei. 
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Tabell 2 - Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Regnskap 

2013 

Rev. 
Budsjett 

2014 

Endring i 
budsjett 

2014 

Nytt rev. 
Budsjett 

2014 
Total 

ramme 

1. 023000.7200.381.0760 0760 - Åshallen 747 467 3 766 000 5 000 000 8 766 000 9 800 000 

2. 030000.7200.222.0755 0755 - Solberg gård 377 229 -28 000 100 000 72 000 419 000 

    

Bruk av 
vedlikeholdsfond     -5 100 000     

                

3. 023000.7200.130.0700 
0700 - Standardheving 
/ Rehabilitering 0 4 000 000 -4 000 000 0 - 

4. 023000.7200.381.0762 0762 - Ås klubbhus 793 784 195 000 966 000 1 161 000 2 398 000 

5. 023000.7200.222.0774 
0774 - Kroer skole 
ventilasjon, Låven 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

6. 023000.7200.265.0799 
0799 - Vedlikehold 
Leieboliger 354 169 77 000 500 000 577 000 900 000 

7. 020020.7200.120.0772 
0772 - Lift til 
vedlikeholdsavd. 0 500 000 34 000 534 000 534 000 

8. 023000.7200.222.0768 

0768 - Gamle 
bygninger i Ås 
kommune 34 939 21 000 -21 000 0 56 000 

9. 023000.7200.265.2064 
2064 - Kajaveien 43-45 
A-E 135 065 43 000 -43 000 0 171 000 

    

Avsetning til ubundet 
investeringsfond     -64 000     

 
 
Kommentarer budsjettreguleringer investering 2.tertial 2014 
 

1. Oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, garderobe og gjenstående oppgraderinger av 
Åshallen. 
 

2. Gjenstående arbeider på Solberg gård før avslutning av prosjekt senere i år. 
 

3. Fordeling av midler til standardheving og rehabilitering av andre prosjekter.  
 

4. Ås klubbhus 
 

5. Ventilasjonsanlegg ved Kroer skole, dette er nytt prosjekt uten finansiering. 
 

6. Avslutning av prosjekt lift til vedlikeholdsavd. 
 

7. Avslutning av prosjekt gamle bygninger i Ås kommune. 
 

8. Avslutning av prosjekt Kajaveien 43-45 A-E. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat 
forblir uendret på ca. 0,6 % justert for VAR.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
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HHS-25/14 
Søknad om skjenkebevilling - Tre Glass AS  
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/02979-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 25/14 24.09.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Tre Glass AS, org.nr. 913 972 457, v/styrer Hasnain Ali Kazmi f.25.07.1986 gis 
skjenkebevilling slik det framgår av punktene 1 til 12. 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 gjelder for skjenkestedet Tre Glass AS, med lokaler i Raveien 2, 

1430 Ås. 
 
4. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2.: 

Mandag-tirsdag: kl.11.00-22.00, onsdag- torsdag: kl.11.00-23.00,  
fredag-lørdag: kl.11.00-.02.00 (påfølgende døgn), søndag: kl.11.00-22.00. 
 

5.  Godkjente skjenketider utendørs for gruppe 1 og 2 på godkjent uteareal:  
Mandag-tirsdag: kl.11.00-22.00, onsdag-torsdag: kl.11.00-23.00, fredag-lørdag: 
kl.11.00-24.00, søndag: kl.12.00-22.00. 
 

6.  Det settes som vilkår for utendørs skjenkeareal at det er tydelig fysisk avgrenset 
og at man retter seg etter bygningsmyndighetenes anbefalinger til utforming.  
  

7. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Hasnain Ali Kazmi, f.25.07.1986 
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Ibrahim Can, f.18.04.1983 
 

8. Skjenkebevillingen skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og 
vedtak. 

 
9. Bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
 
10. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen skal sendes til kommunen 
uoppfordret innen 31. mars hvert år. 

 
11. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften 
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kapittel 8. 
 
12. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
 
 
Ås, 12.09.2014 
 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
         
Søknad om skjenkebevilling.  
Planskisse over serverings- og skjenkeareal 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken og kan legges fram i møtet: 
Uttalelse fra skatteetaten (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl.§ 13)  
Uttalelse fra Follo politiet (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl.§ 13) 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Tre Glass ved søker 
Follo politi 
Skatteetaten 
Securitas AS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Tre Glass AS, org.nr.913 972 457, søker om alminnelig skjenkebevilling 
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Raveien 2, 1430 Ås. Det søkes samtidig om 
utendørs skjenkebevilling for uteområde direkte tilknyttet serveringsstedet. 
Bygningsmyndigheter, politiet og skattemyndigheter er forelagt søknaden og har 
uttalt seg. 
 
Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef 
15.09.2014 (Sak.nr 14/02973-8). Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal 
følger søknad. Gult skravert område viser begrensninger av utendørs serveringsareal 
gjort av bygningsmyndighetene.  
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Fakta i saken: 
Søknad om skjenkebevilling for Tre Glass AS er mottatt 14.08.2014. 
Bygningsmyndigheter i Ås, Politi og skattemyndigheter har gitt uttalelser til søknad.  
 
Hasnain Ali Kazmi (styrer for skjenkebevillingen) og Ibrahim Can (stedfortreder for 
skjenkebevillingen) har bestått kunnskapsprøven i alkohollovgivningen. Rachid El 
Amrani har bestått etablererprøven og er godkjent som styrer for 
serveringsbevillingen, jf. serveringsbevilling gitt 15.09.2014 (delegert helse- og 
sosialsjef). Alle tre personer er medeiere av virksomheten. 
 
Vurderinger: 
Vurdering av eiere samt styrer og stedfortreder: 
Det er mottatt merknader fra politi og skatteetat, jf. alkoholloven § 1-7b.  
 
Rådmannen vurderer ut fra et forvaltningsskjønn at styrer og stedfortreder kan 
godkjennes jf. alkoholloven § 1-7c, men kun for gruppe 1 og 2.  
 
Vurdering av skjenkebevillingens omfang, skjenkelokalet og utendørs 
skjenkeareal: 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer (2008-2012) lyder som følger i B pkt 3 og 
4: 

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. 

 
4. Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til 

spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: 
- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent 

den vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert 
og tilfredsstillende middagstilbud 

- Det kreves bestilling/servering ved bordene 
 

Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke 
som spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin. 

 
 
For utendørs servering lyder de alkoholpolitiske retningslinjer i B pkt 3 som følger: 

3.   Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på 
definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 2. 

 
Alminnelig skjenkebevilling gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til restauranter, jf. 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer, punkt B4. Serveringskonseptet slik som det 
fremgår av søknad vurderes i hovedsak som et bar/kafekonsept mer enn som et 
enhetlig restaurantkonsept. Som målgruppe for serveringsstedet oppgis følgende: 
Primært voksne samt studenter. Det er ikke satt aldersgrense for serveringsstedet. 
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Likhetsprinsippet tilsier at søknaden behandles på samme måte som lignende 
søknader i inneværende skjenkeperiode (fra 07.2012) for eksempel Den Blinde Ku.   
Sistnevnte fikk kun innvilget alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2. 
 
Rådmannen vurderer ut fra beskrivelsen av servingskonseptet at det ikke bør gis 
alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3.  
 
Skjenketidspunkt: 
Skjenketidene det søkes om er fra 11.00-02.00 innendørs og fra kl.11.00-01.00 
utendørs alle dager. Skjenketidene som det søkes er lengre enn 
normalåpningstidene for serveringsstedet og skjenketidene går utover Ås kommunes 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol (FOR-2009-03-04-285). 
 
Rådmannen anbefaler at innendørs og utendørs skjenketider innvilges innenfor 
normalåpningstider for serveringsstedet samt avgrenses i henhold til Ås kommunes 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol og aktuell alkohollovgivning. Detaljer 
framgår av rådmannens innstilling.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
For kommunen: Ingen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurder at skjenkebevilling kan gis for gruppe 1-2. Detaljer framgår av 
rådmannens innstilling. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2009-03-04-285
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HHS-26/14 
Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/00250-10 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 26/14 24.09.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Studentsamskipnaden-Aud Max v/styrer Lars Kristian Rustad innvilges for UKA 

2014 utvidet serverings- og skjenkeareal innendørs og utendørs i henhold til 
søknad, se vedlegg 2 s.8, 9 og 10.   

 

2. Utvidede skjenketider, jf. alkoholloven § 4-4 tredje ledd, for alkohol i gruppe 1-3 
innvilges innendørs på Aud Max som følger: 

  torsdag, 02.10.2014 til kl.01:30 (påfølgende døgn) 
  fredag, 03.10.2014 til kl.03:00   
  lørdag, 04.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 08.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 10.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 11.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 15.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 17.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 18.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 22.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 24.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 25.10.2014 til kl.03:00 
    
3. Utendørs skjenking for alkohol gruppe 1-3 innvilges som følger: 
  torsdag, 02.10.2014 til kl.00:30 (påfølgende døgn) 
  lørdag, 04.10.2014 til kl.02:00  
  fredag, 10.10.2014 til kl.02:00 
  lørdag, 11.10.2014 til kl.02:00 
  fredag, 17.10.2014 til kl.02:00 

lørdag, 18.10.2014 til kl.02:00 
  fredag, 24.10.2014 til kl.02:00 
  lørdag, 25.10.2014 til kl.02:00 

Aldersgrense for utendørs skjenkeområdet 20 år. 
 
4. Oversikt over skjenkeansvarlige godkjennes, jf. vedlegg 2 side 11.  

Det stilles som vilkår at de skjenkeansvarlige ikke er påvirket av  
alkohol/rusmidler, jf. alkoholloven § 3-2. 

 
Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven § 4-4 tredje ledd og lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus § 2-5.  
 
Ås, 15.09.2014 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann helse- og sosialsjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1, Søknad om utvidet skjenkebevilling.pdf, arkivsaksnr. 14/00250-7                                          
Vedlegg 2: Detaljert skjenkesøknad, arkivsaksnr.14/00250-11 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Uttalelse fra politiet i Follo, datert 11.09.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg 
Politiet i Follo 
Securitas AS 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Studentsamskipnaden søker om utvidet skjenkebevilling innendørs på Aud Max til 
kl.03:00 for 8 dager og utvidet skjenking til kl.01:30 for 4 dager.  
Utvidet skjenkebevilling utendørs på Aud Max søkes til kl.02.00 for 7 dager og til kl. 
00:30 for 1 dag. Rådmannen tilrår at skjenkebevillingen innvilges. 
 
Fakta i saken: 
Utvidet skjenkebevillingssøknad er mottatt 08.08.2014 fra Studentsamskipnaden for 
UKA i Ås 2014 i perioden 02.10.2014 til 27.10.2012. (Vedlegg 1) 
  
Detaljert arrangementsoversikt og arealplan er mottatt 19.08.2014, jf.saksnr. 
14/00250-9. (Vedlegg 2) 
 
Vaktliste med skjenkeansvarlige personer for hvert enkeltarrangement under UKA er 
mottatt. 
 
For inneværende bevillingsperiode innehar Studentsamskipnaden skjenkebevilling 
for gruppe 1-3 for alle serveringsareal i Aud Max samt for to utendørsarealer hvor 
skjenketidene begrenset av Ås kommunes lokale forskrift (FOR-2009-03-04-285). 
 
UKA-ledelsen gjennomførte møte 19.08.2014 med Follo politiet og Ås kommune om 
sikkerhet og skjenking samt hadde omvisning i Aud Max innendørs og utendørs.  

 
Politiet er forelagt detaljert skjenkebevillingssøknad, og har gitt tilbakemelding i brev 
av 11.09.2014  uten merknader til arrangementsgjennomføring eller til at utvidet 
skjenkebevilling gis.  
 

På bakgrunn av omfanget av bevillingssøknaden og tidligere praksis, legges saken 
fram for hovedutvalget for behandling. 
 

Vurdering av saken: 
Ordensmessige forhold 
Det er ikke registrert avvik på alkoholloven under UKA de siste årene. Vaktselskapet 
Securitas som gjennomfører skjenkekontroller for kommunen, bemerker i tidligere 
kontrollrapporter at arrangøren har gode kontrollrutiner for alkoholservering. Politiet 
og arrangør samarbeider om gjennomføring av arrangementet.  Skjenking av alkohol 
skal i all hovedsak foregå innendørs på Aud Max, men ved 8 av arrangementene er 
det søkt om utvidet skjenking utendørs.   
7 av utendørsarrangementene foregår fredags- og lørdagskvelder fordelt over fire 
helger, mens ett av arrangementene er lagt til en torsdagskveld.  
 
Skjenkeområdene som UKA ønsker å benytte, er arealer som i dag har alminnelig 
serverings/skjenkebevilling, i tillegg søkes det om en moderat utvidelse av disse.    
Om støyforebyggende tiltak av utendørs skjenkeareal anføres følgende i søknaden:  

Vi kommer til å benytte oss av telt med materiale i høy kvalitet (pvc). Etter 
oppsett av teltet vil vi utføre flere forsøk i sør- og vestlig retning. Dersom lyden 
bærer lengre enn ønskelig vil det bli aktuelt å utføre andre tiltak som blant 
annet fiberduk og tyngre matter. 

http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2009-03-04-285
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Rådmannen vurderer at ordensmessige forhold rundt arrangementene er godt 
ivaretatt, likeså støyreduserende tiltak overfor naboer i forbindelse med 
utearrangementer. Kommunen vil holde seg løpende oppdatert m/politiet særlig med 
hensyn til støy ved UKAs utendørsarrangementer.  
 
Vurdering av arrangementene og utvidede skjenketider 
UKA i Ås som arrangeres annethvert år er et viktig kulturarrangement for Ås 
kommune. Rådmannen vurderer at arrangementene det søkes om utvidede 
skjenketider for, kan anses som spesielle anledninger jf. § 2-5 i lokal forskrift om 
salgs- og skjenketider for Ås: 

§ 2-5. Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede skjenketider ved 
spesielle anledninger etter søknad 

En utvidelse av skjenketidene for innendørs arrangementer fra kl.00:30 til kl.01.30 på 
4 forskjellige hverdager utgjør kun en moderat utvidelse.  
Omsøkt utvidelse av skjenketider for 8 innendørs arrangementer fra kl.02.00 til 
kl.03.00 gjelder helgedager (natt til lørdag og natt til søndag). Utvidelsen er på 1 time 
utover tider fastsatt i lokal forskrift for Ås og er innenfor tidsbegrensning for 
alkoholskjenking gitt i alkoholloven.  
Rådmannen vurderer at omsøkte skjenketidsutvidelser for 12 arrangementer for UKA 
er av et begrenset omfang og anbefaler at dette kan innvilges.       
 

Vurdering av skjenkeansvarlige/vaktlister og tilleggskrav: 
Alle skjenkeansvarlige personer ved enkeltarrangementene under UKA er over 20 år.   
I tillegg anbefaler rådmannen at det stilles krav til de skjenkeansvarlige at de ikke er 
påvirket av alkohol eller rusmidler. Et slikt krav er å anse som et saklig og anbefalt 
krav etter alkoholloven § 3-2 i følge Helsedirektoratets veileder i salgs- og 
skjenkekontroll (IS-2038).  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen tilrår at utvidet skjenkebevilling innvilges i samsvar med detaljsøknad fra 
UKA (vedlegg 2). 

 

Etter rådmannens vurdering synes de ordensmessige forhold godt i varetatt. 
Utvidelse av skjenketidene og skjenkeareal foretas i et begrenset omfang i forhold til 
den alminnelige skjenkebevillingen Studentsamskipnaden innehar pr d.d., og 
utvidede skjenketider er innfor alkoholloven. 
  

Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven § 4-4 tredje ledd og lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus § 2-5.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
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HHS-27/14 
Søknad om tilleggsbevilling for tilvirkning av alkohol - Vitenparken 
Campus Ås    
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  13/04035-8 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 27/14 24.09.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vitenparken Campus Ås, org.nr. 971 255 730, v/ styrer Per Olav Skjervold gis utvidet 
skjenkebevillingen, jf. følgende punkt: 

  
1. Skjenkebevilling av 16.05.2013 jf. HHS-sak 14/13, utvides til å gjelde tilvirkning av 

øl og vin i gruppe 1 og 2 til skjenking i egen virksomhet, jf. alkoholloven § 4-2 
tredje ledd. 

 
2. Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode til og med 30.06.2016. 

 
3. Tilvirkning tillates etablert i Vitenparken Campus Ås´ lokaler på NMBU-området.  

 
4. Kommunen gis tilbakemelding om tilvirkningssted og tidspunkt for oppstart. 
 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
         
1. Søknad om utvidet bevilling for tilvirkning av alkohol i egne lokaler. 
2. Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv U-8/2003, kap.2 
3. Tilleggsopplysninger fra styrer om produksjonssted m.m., jf.epost av 05.09.2014.  
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
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Vitenparken, Campus Ås AS 
Politiet i Follo, 
Securitas AS, 
Skatt Øst 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Vitenparken søker om tillatelse for tilvirkning av alkohol for øl og vin (gruppe 1 og 2) 
for skjenking i egne lokaler. Målet er å skape oppmerksomhet om matkultur, 
bioteknologi og næringsmiddelkompetanse ved i første omgang å kunne tilby 
egenprodusert øl.  
 

Kommunen er gitt myndighet til å gi tillatelser for tilvirkning, jf. alkoholloven § 4-2 
tredje ledd.    
 

Fakta i saken: 
Søknad av 12.08.2014 om tilvirkning av øl og vin er mottatt fra Vitenparken Campus 
Ås AS. Tilleggsopplysninger til søknad er innkommet i epost 05.09.2014. 
 

Alminnelig skjenkebevilling for inneværende periode er tidligere innvilget i HHS-sak 
14/13 den 16.05.2013 for gruppe 1-3. Serveringsbevilling er gitt fra 25.04.2013. 
 

Politiet i Follo har ingen merknader til søknad, jf. brev av 19.08.2014. 
Vitenparken Campus Ås har ikke mottatt advarsler etter skjenkekontroller i 
inneværende bevillingsperiode.   
Det er ikke tidligere innvilget bevillinger for tilvirkning i Ås kommune. 
 
Det anføres følgende i Vitenparkens søknad (utdrag): 

Stiftelsen Vitenparken Campus Ås, (tidligere Norsk Landbruksmuseum) har 
som formål å utvikle og drifte en faglig-sosial møteplass på Campus Ås og et 
nasjonalt opplevelses- og vitensenter som skaper interesse for de grønne 
fagområdene forskningsmiljøene omfatter. Som vitensenter beliggende i 
landets ledende forsknings- og undervisningsmiljø innen landbruks- og 
matproduksjon, er mat og drikke et sentralt tema for Vitenparken. 

 

Det er en sterkt økende interesse og kommersiell utvikling av lokalprodusert 
drikke; øl, cider og vin. Både på hobbybasis og som del av kulturbasert næring 
etableres lokale bryggerier. Forskningsmiljøene på Ås deltar i denne 
utviklingen gjennom ulike forskningsprosjekter med utvikling av råvarer (bygg, 
humle, epler, druer m.m.) og bioteknologisk næringsmiddelkompetanse for 
byggeprosesser. NMBU investerer nå i et helt nytt pilotanlegg for brygging, 
som skal benyttes i forskningsbasert undervisning. 

 

Vitenparken ønsker å benytte denne økte publikums- og næringslivsinteressen 
for lokal produksjon av øl og andre alkoholholdige drikker ved å etablere et lite 
mikrobryggeri.  
 

Målet er å skape oppmerksomhet om matkultur, bioteknologi og 
næringsmiddelkompetanse ved i første omgang å kunne tilby egenprodusert 
øl.  
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Helse- og omsorgsdepartementet anfører følgende om særskilte vilkår som må 
oppfylles for å kunne få tilvirkningstillatelse, i Rundskriv U-8/2003, kap.2: 
 

2.8: En utvidelse av bevilling etter § 4-2 tredje ledd kan bare gis dersom 
tilvirkningen inngår som en del av stedets helhetlige tilbud og karakter og 
dersom tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, jf. § 1-7a annet ledd. 

 

2.8.1.(utdrag): 
Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, kan bevillingsmyndigheten for 
eksempel legge vekt på hensynet til lokale tradisjoner. 
Det kan videre legges vekt på om det er en historisk og kulturell sammenheng 
mellom tilvirkning, anvendelse og serveringsstedets øvrige tilbud. Det kan 
også legges vekt på om tilbudet omfatter mer enn servering, for eksempel 
kulturelle aktiviteter. Lokal tilvirkning av alkoholholdig drikk vil, sammen med 
mat, produksjon og servering, serveringsstedet karakter, omgivelsene for øvrig 
og muligheten til å være tilstede under produksjonen, kunne være et sentralt 
element i en totalopplevelse.  
 

Ordningen er ikke ment å omfatte barer/restauranter hvor bevillingshaver 
ønsker å starte produksjon av alkoholholdig drikk, og dermed tilby eget 
«brygg» som en kuriositet, uten at dette inngår i et bredere og mer 
sammensatt serveringstilbud. 
 

2.8.2. (utdrag): 
Tilvirkning kan bare skje i tilvirkningslokaler som ligger i samme lokaler som, 
eller i naturlig forbindelse med, skjenkestedet. 

 

Vurderinger: 
Rådmannen vurderer at tilvirkning av øl og vin for Vitenparken Campus Ås 
kompletterer serveringskonseptet ved stedet. Tilvirkningen fremstår som en del av et 
helhetlig tilbud for serveringsstedet som synes å være i tråd med lovgivers 
intensjoner.  
 

Lokalene for brygging legges til enten det gamle Landbruksmuseet der inneværende 
skjenkebevilling gjelder for, eller i Meierimuseet. Begge lokalene ligger nær 
hverandre på Campus og disponeres av Vitenparken. Meierimuseet vurderes også å 
kunne godtas som tilvirkningssted da det er i naturlig forbindelse med skjenkestedet 
og således innenfor vilkårene fastsatt i departementets Rundskriv U-8/2003 pkt.2.8.2. 
 

Etter rådmannens vurdering vil rutinene for registrering av omsetning vil bli godt 
ivaretatt jf. søkers beskrivelse i epost av 05.09.2014.    
        
Økonomiske konsekvenser: Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at søknad om tillatelse til tilvirkning av øl og vin i egen 
virksomhet innvilges da vilkårene i alkoholloven § 4-2 tredje ledd anses som oppfylt.    
 

Kan vedtaket påklages?  
Ja, jf. alkoholloven § 1-16. Klagefristen er 3 uker. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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