
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00041 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 – 20:05  
Sted: Moer sykehjem  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Anne Odenmarck (Ap), Tommy Skar (Ap),  
Annett Hegen Michelsen (Sp),  
Rubina Mushtaq (H), Dag Guttormsen (H), Stein Ekhaugen (H),  
Erling Rognli (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Else Jorunn Vestby (A), Lene Arildsen (Frp) 
 
Forfall: 
Roberto Puente Corral (SV) 
Torill Horgen (FrP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, NAV-leder Torill Skage Sørli, 
barnevernsleder Olav Holstad 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sakene 25, 26, 27, orienteringer, 
referatsaker, delegerte vedtak, drøfting, sakene 23 og 24.   
 
 
Møteprotokoll godkjent 25.09.2014 
 
 
 
Anne Odenmarck     Dag Guttormsen (H) 
leder       utvalgsmedlem  
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Saksliste 

 Side 

Orienteringer 

Referatsaker 

Delegerte vedtak 

Drøfting 
 

Saker til behandling 

23/14 2. tertialrapport 2014  

24/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014  

25/14 Søknad om skjenkebevilling - Tre Glass AS   

26/14 Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014  

27/14 Søknad om tilleggsbevilling for tilvirkning av alkohol - Vitenparken 
Campus Ås    
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Orienteringer 

Orienteringer ved helse- og sosialsjef: 

 Orientering om boligprosjektet i Hogstvetveien 29-35.  
 

 Status for bruk av dobbeltrom ved Moer sykehjem og sykehjemskapasitet. 
 

 Status for Ås demenssenter. 
 

 Status for Lokalmedisinsk senter i Follo.  
 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak ble tatt til orientering 

Drøfting 

Notat fra rådmannen  «Handlingsprogrammet 2015-2018» ble drøftet av utvalget.  
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Saker til behandling 

HHS-23/14 
2. tertialrapport 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.09.2014: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

HHS-24/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.09.2014: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
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HHS-25/14 
Søknad om skjenkebevilling - Tre Glass AS  
 
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 

kapittel 8. 
 
12. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
Møtet ble lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2. 
 
Dag Guttormsen (H) fremmet tilføyelse av nytt punkt 3 til rådmannens innstilling: 
Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 3. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Høyres tilleggsforslag ble vedtatt 5- 4 (3A, 1Sp) ved 
alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
 
Merknad: Som følge av vedtaket tilføyes punktene 6 og 8 i henhold til alkoholloven,  
lokal forskrift om salgs- og skjenketider samt gjeldende serveringsbevilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.09.2014: 
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 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 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Tre Glass AS, med lokaler i Raveien 2, 

1430 Ås. 
 
5. 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. 
 

6. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 
Mandag-tirsdag: kl.13.00-22.00, onsdag- torsdag: kl.13.00-23.00,  
fredag-lørdag: kl.13.00-.02.00 (påfølgende døgn), søndag: kl.13.00-22.00. 
 

7.  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. 
 

8. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 
Mandag-tirsdag: kl.13.00-22.00, onsdag-torsdag: kl.13.00-23.00,  
fredag-lørdag: kl.13.00-24.00, søndag: kl.13.00-22.00. 
 
 

9.  Det settes som vilkår for utendørs skjenkeareal at det er tydelig fysisk avgrenset 
     og at man retter seg etter bygningsmyndighetenes anbefalinger til utforming.  
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10. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Hasnain Ali Kazmi, f.25.07.1986 

Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Ibrahim Can, f.18.04.1983 
 

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

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

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

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

 
14. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften 

kapittel 8. 
 
15. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
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HHS-26/14 
Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014 
 

Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
Utvalget ba om at det sørges for ekstra skjenkekontroller i forbindelse med UKA. 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.09.2014: 
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.  
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HHS-27/14 
Søknad om tilleggsbevilling for tilvirkning av alkohol - Vitenparken 
Campus Ås    
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.09.2014: 
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. 
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