
Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for helse og sosial

Møtetid: 22.01.2014 kl. 18:30
Sted: Moer sykehjem

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
Anne Odenmarck (Ap), Tommy Skar (Ap), Erling Rognli (V), Annett Hegen Michelsen
(Sp), Roberto Puente Corral (SV), Rubina Mushtaq (H), Dag Guttormsen (H), Stein
Ekhaugen (H), Torill Horgen (FrP)

Møtende varamedlemmer: Ingen
Forfall: Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt

Møtesekretær:
Konsulent Jan Einbu

Diverse merknader:
Utvalget sluttet seg til utvalgsleders forslag: Spørsmål som ønskes besvart av helse-
og sosialsjef på HHS-møtet, må være innkommet senest på mandag før møtet.

Møteprotokoll godkjent 23.01.2014 av leder Anne Odenmarck og Torill Horgen (FrP)

Underskrifter:

__________________________ __________________________
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Saksliste

Saker til behandling

1/14 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Skar Larsen Drift AS
(REMA 1000)

3

Orientering
Orienteringer ved helse- og sosialsjef:

Orientering om sak til formannskapet om «prosjekt –arbeid med innsparing og
endringer i 2014».

Informasjon om ankommen klagesak til Hovedutvalg for helse og sosial (HHS).
HHS er ikke klageorgan og saken sendes fylkesmannen.

Sak om innsparing (0,5 %) i helse- og sosialetaten jf. K-sak 71/13, fremmes i HHS
i februar 2014.

I tillegg besvarte Helse- og sosialsjef spørsmål fra Rubina Mushtaq (H), (som ikke
allerede var svart ut):

Hvilke tiltak er iverksatt for å unngå budsjettsprekk i år?
Nye signaler om redusert egenbetaling i dobbeltrom ved ufrivillighet. Er dette
vurdert i kommunen?
Refusjoner for ressurskrevende brukere, er dette «i rute»?

Spørsmål som besvares i neste HHS:
Hva er status for bruk av omsorgsteknologi, og er tilskuddsordningene benyttet?

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering

Delegerte vedtak
Delegerte vedtak ble tatt til orientering
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Saker til behandling

HHS-1/14
Søknad om salgsbevilling for alkohol - Skar Larsen Drift AS
(REMA 1000)

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.01.2014:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 22.01.2014:
1. Skar Larsen Drift AS (REMA 1000), org.nr 912 520 587, gis salgsbevilling for

alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Johan K. Skanckes vei 1-3, 1430 ÅS.

2. Som salgsareal godkjennes REMA 1000s butikklokale i Johan Skanckes vei 1-3,
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 Thor Fredrik Skar Larsen, f.23.03.79.

5. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Sami Panahi, f.21.07.81.

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.

[Lagre]
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