
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00041 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 05.11.2014 kl. 18:30 – 20:15  
Sted:  Moer sykehjem, møterom 1.et.  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Anne Odenmarck (Ap), Erling Rognli (V), Annett Hegen Michelsen (Sp), Roberto 
Puente Corral (SV), Dag Guttormsen (H), Stein Ekhaugen (H), Torill Horgen (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kjell Westengen (A) møtte for Tommy Skar (Ap),  
Håkon Ystehede (H) møtte for Rubina Mushtaq (H) 
 
Forfall: 
Tommy Skar (Ap) 
Rubina Mushtaq (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, 
Barnevernsleder Olav Holstad 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Protokollen av 4.11.2014 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede ble referert. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2014 
 
 
 
Anne Odenmarck 
Leder i utvalg 

Torill Horgen 
Utvalgsmedlem 
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Orientering 

Orientering ved barnevernsleder: 

 Orientering om status for barnevernet i Ås. 
 
Orientering ved helse- og sosialsjef: 

 Orientering om status for sykehjemsplasser i Ås. 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak ble tatt til orientering 
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Saker til behandling 

HHS-28/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

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

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. 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 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 05.11.2014: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 10. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 17. november. Svar sendes alle partiene. 
 
Hovedutvalget drøftet de deler av handlingsprogrammet som omhandler helse- og 
sosialutvalget.  
 
Hovedutvalget fremmet følgende forslag:  
Rådmannens punkt 1 og 2 uten underpunktene a-h tas til orientering. Videre innspill 
gis fra partiene.  
 
Votering: 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 05.11.2014: 
Rådmannens punkt 1 og 2 uten underpunktene a-h tas til orientering. 
Videre innspill gis fra partiene.  
 
 
 
 
 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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HHS-29/14 
Søknad om utvidede skjenketider for alkohol i gruppe 3 - Aas Bistro 
AS 
 
Rådmannens innstilling: 
Aas Bistro AS, org nr. 913 175 255, v/styrer Nu Dao innvilges utvidede skjenketider  
for inneværende bevillingsperiode som følger: 
 
1. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.17.00-22.00, fredag kl.17.00-23.00, lørdag kl. 17.00-24.00, 
Søndag: kl.17.00-23.00. 

 
2. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.17.00-22.00, fredag kl.17.00-23.00, lørdag kl.17.00-24.00 
Søndag: 17.00-23.00. 

 
3. Punkt 6 og 8 i hovedutvalgets vedtak i HHS sak 14/14 av 07.05.2014 utgår. 

 
4. Den utvidede bevillingen gjelder til og med 30.06.2016. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 05.11.2014: 
Mottatt epost av 2.11.2014 fra Aas Bistro var utsendt fra sekretariatet til 
utvalgsmedlemmene 3.11.2014.  
 
I denne eposten ønskes primært en utvidelse av skjenketider for gruppe 3 fra 
kl.15.00 i stedet for fra kl.17.00 som i søknad av 16.09.2014. 
 
Hovedutvalget fremmet følgende endringsforslag: 
- Rådmannens innstilling vedtas, med følgende endring i punkt 1 og 2: kl.17.00  

endres til kl.15.00. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 05.11.2014: 
Aas Bistro AS, org nr. 913 175 255, v/styrer Nu Dao innvilges utvidede skjenketider  
for inneværende bevillingsperiode som følger: 
 
1. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.15.00-22.00, fredag kl.15.00-23.00, lørdag kl. 15.00-24.00, 
Søndag: kl.15.00-23.00. 

 
2. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.15.00-22.00, fredag kl.15.00-23.00, lørdag kl.15.00-24.00 
Søndag: 15.00-23.00. 

 
3. Punkt 6 og 8 i hovedutvalgets vedtak i HHS sak 14/14 av 07.05.2014 utgår. 

 
4. Den utvidede bevillingen gjelder til og med 30.06.2016. 
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HHS-30/14 
Møteplan 2015 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 05.11.2014: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 05.11.2014: 
Møteplan 2015 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 

Møteplan 2015 
Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Møtested:  Moer sykehjem, møterom 1. etasje 
Møtetid:  kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato 
4  Onsdag  21. januar 
9  Onsdag  25. februar 
15  Onsdag  8. april 
21  Onsdag  20. mai 
 
34  Onsdag  19. august 
41  Onsdag  7. oktober 
45  Onsdag  4. november 
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