
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03338 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 25.04.2018 kl. 18:30 – 21.30 
Sted: Moer sykehjem, 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakken (Ap) 
Wenche Jahrmann (Ap) 
 

Forfall:  
Wenche Berg (Ap) 
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, barnevernsleder Olav Holstad, Nav-
leder Randi Falao, enhetsleder ved Moer sykehjem Gro Svendstad og 
flyktningekoordinator Anders Glette. I tillegg møtte en avdelingsleder v/Moer 
sykehjem og sykehjemslegen v/Moer sykehjem. 
 

Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 8/18, sak 10/18, deretter sakene  
6/18, 7/18, 9/18, 11/18, drøftingsak, 12/18, 13/18, 14/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.04.2018 
 
Odd Vangen      Håkon Ystehede 
leder       utvalgsmedlem 
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Orientering  

 Orientering om status i barnevernet ved barnevernsleder Olav Holstad. 
 
 
Orienteringer ved helse- og sosialsjef: 
 

 Tilskuddsmidler mottatt til helsestasjon – og skolehelsetjenesten på 5,3 mill 
mottatt.  

 

 Forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem er ferdig og godkjent av Husbanken. 
Godkjent i Plankomiteen 25.04.2018. 

 

 Akershus er blitt programfylke ift. folkehelseprosjekt, og Ås kommune er med i 
ordningen. Programfylket har 6 millioner i 6 år, til sammen 36 millioner, til tildeling.  
Ås kommune jobber med tilskuddssøknaden med søknadsfrist 30.06.2018. Saken 
kommer som orienteringssak i utvalgene 30.05.2018.  

 

 Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 
gjennomføres i disse dager av Follo distriktsrevisjon. 

 

 Demenssenteret – status. Åpning av de siste 12 plassene er estimert til 
03.09.2018. 

 

 Sykehjemsplasser, status om kjøp av plasser fra andre kommuner. Kommunen 
kjøper 3 plasser av Frogn kommune og 2 plasser av Skiptvedt -. 

 

 Avtaleverk i forbindelse med samhandlingsreformen. Oppfølging av 
Pasientforløpsavtalen i uke 17 med registering av alle innleggelser og utskrivelser 
i Ahus – fra Ås kommune, og dokumentasjon etc. rundt dette. 

 

 Barne- og avlastningsbolig Ljungbyveien, orientering om status etter 
vannlekkasje.  

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

HHS-6/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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HHS-7/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:  
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, tas 
til orientering. 
 
Votering: 
Senterpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, tas 
til orientering. 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018 Side 6 av 14 

  

 

HHS-8/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Moer sykehjem ansetter inntil 5 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 
Kostnaden skal dekkes innenfor eksisterende budsjett, og det skal etterstrebes å tilby 
100% stillinger enten ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger eller ved 
nyansettelser. 
2. Helse- og sosialutvalget ber om evaluering av tiltaket samt oversikt over hvilke 
konkrete tiltak er tatt i bruk for å få ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med 
arbeidslivssenter og tilretteleggingstilskudd innen 30.08.2019. 
3. Rådmannens punkt 2: Dette punktet tas ut og fremmes som en egen sak etter at 
befaring i en annen kommune er gjennomført. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling 
punkt 1: 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte 
stillinger kan få heltidsstillinger. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag:  
Foreslår å ansette 10 nye- og forutsetter at noen av disse ressursene brukes til 
endrede måltidstidspunkt. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2:  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  
 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 7-2 (H) 
Fremskrittspartiets forlag ble nedstemt 7-1 (FrP) 
Rådmannens pkt. 1 i innstillingen med Ap´s tillegg ble tiltrådt 6-3 (2 H, 1 FrP). 
Rådmannens pkt. 2 med Sp´s tillegg ble tiltrådt 5-4 (2 H, 2 Ap). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
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Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge 
opp HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  
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HHS-9/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
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HHS-10/18 
Integrering av flyktninger i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning.  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 
med integreringen av flyktninger. 

 

 HHS ber flyktningtjenesten om en orientering på framdrift vedrørende tiltak med 
mål om integrering av flyktninger innen 30.09.2019. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning. 
 

 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 
med integreringen av flyktninger. 

 

 Hovedutvalg for helse og sosial ber flyktningtjenesten om en orientering på 
framdrift vedrørende tiltak med mål om integrering av flyktninger innen 
30.09.2019. 
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HHS-11/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
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HHS-12/18 
Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Øyvind Ranger 
Nielsen AS), Rådhusplassen 35 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 25.04.2018. 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 25.04.2018: 

1. Øyvind Ranger Nielsen AS (REMA 1000) org.nr 992 820 292, gis 
salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Rådhusplassen 35, 
1430 ÅS i medhold av alkoholloven § 1-7. 

Salgsbevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med 30.09.2020. 
  

2. Salgsbevillingen gjelder for REMA 1000s butikklokale i Rådhusplassen 35, jf. 
plantegning i vedlegg til søknad.  
 

3. Salgstider for alkohol i gruppe 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 Øyvind Ranger Nielsen, f.13.12.1982. 
 

5. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Granerud, f.19.03.1991. 
 
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. 
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HHS-13/18 
Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - MENY Ski Storsenter, 
NG meny Østlandet AS 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2 H, 1 Sp, 1 FrP). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 25.04.2018: 
Søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol gruppe 1 avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at alkoholholdige drikkevarer presenteres sammen med 
alkoholfrie drikkevarer i presentasjonen på nettsiden meny.no slik at de kan 
forveksles. Dette anses å være i strid med alkoholforskriften § 3-3. 
  
Når nettsider er endret, vil søknaden kunne behandles på nytt. 
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HHS-14/18 
Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - Meny Drøbak, NG 
Meny Østlandet AS, org.nr. 977 571 340 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak av 25.04.2018. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2 H, 1 Sp, 1 FrP). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 25.04.2018: 
Søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol gruppe 1 avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at alkoholholdige drikkevarer presenteres sammen med 
alkoholfrie drikkevarer på nettsiden til meny.no. slik at de kan forveksles. Dette anses 
å være i strid med alkoholforskriften § 3-3.  
 
Når nettsiden er endret, vil søknaden kunne behandles på nytt. 
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Drøfting  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/18 18/01311-1 Drøftingssak HHS 25.04.2018 

 
 
Drøfting av:  
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. (jf. K-sak 23/16 av 20.4.2016) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling: 
Det ble enstemmig vedtatt at drøftingssaken kunne behandles som vedtakssak. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevilling Ås kommune i 
bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B foreslås punkt 4 strøket. Punktet 
lyder:  

«Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (22-60%) kan bare gis til 
spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: - Det kreves kjøkken 
som tilbereder varmmat. Mat skal kunne bestilles i hele åpningstiden med 
unntak av siste time før stengning.» 

 
Følgende forslag ble fremmet av fungerende leder Odd Vangen (Sp) dersom FrP´s 
forslag vedtas: 

Saken «alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020» bes fremmet av rådmannen 
for kommunestyret. Ytterligere endringsforslag i saken fremmes eventuelt i 
kommunestyret. 

  
Votering: 
Fremskrittspartiets forslag ble tiltrådt 7-2 (R, SV) 
Fungerende leders forslag til videre behandling ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling:  

 I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ås 
kommune i bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B. strykes punkt 4.  

 

 Saken «alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020» bes fremmet av rådmannen for 
kommunestyret. Ytterligere endringsforslag i saken fremmes eventuelt i 
kommunestyret. 
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