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Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling 25.04.2018:
I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ås kommune i
bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B. strykes punkt 4:
«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.»
_____
Saken fremmes på vegne av hovedutvalg for helse og sosial og med hovedutvalgets
innstilling. Rådmannens vurderinger fremmes i henhold til kommuneloven § 23 nr. 2.
Ås, 07.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Marit Roxrud Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Saksutskrift - Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.
2. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020, Ås kommune
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
Ved endret alkoholpolitikk i Ås kommune 2016-2020 sendes vedtak til:
Alle salgs- og skjenkesteder i Ås kommune.
Securitas AS
Politiet i Follo
Skatt Øst
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
HHS vedtok 25.04.2018 i en drøftingssak innstilling om endringer i alkoholpolitikken
og at saken forelegges kommunestyret for vedtak.
Fakta i saken:
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet drøftingssak i møte 25.04.2018 etter en
henvendelse fra Gro Haug (FrP) på epost 12.04.2018. Følgende ble satt på
sakskartet:
Drøfting HHS 25.04.2018
Forslag fra FrP er mottatt på epost av 12.04.2018 der HHS ber se på
retningslinjene for alkoholpolitikk (2016-2020) på nytt.
Forslag om revidering av alkoholpolitiske retningslinjer er sist tatt opp i
forbindelse med K-sak 8/17 av 01.02.2017.
Følgende dokumenter vedlegges:
1. Saksutskrift «alkoholpolitikk 2016-2020» jf. K-sak 23/16 av
20.04.2016.
2. Alkoholpolitisk handlingsplan, fra K-sak 23/16 av 20.04.2016
Ås, 17.04.2018
Marit Roxrud Leinhardt
Helse- og sosialsjef
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018:
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
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Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling 25.04.2018:
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.
Rådmannens saksframlegg 07.05.2018

Vurdering:
For å følge opp nasjonale og kommunale mål, bør alkoholpolitikken beholdes uendret
ut perioden til om med 30.09.2020, se «bevillingspolitikk for Ås kommune med
satsingsområder» i vedlegg 2, s. 5.
Dersom vedtaket åpner for endrede vilkår i alkoholpolitikken, må salgs- og
skjenkesteder søke om endringer i sine bevillinger om de ønsker dette.
Eventuelle andre vesentlige endringer bør forelegges rådmannen for vurdering i
samsvar med kommuneloven § 23 nr.2 før vedtak.
Kommuneloven § 23 nr. 2:
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
Økonomiske konsekvenser:
Normalt endres alkoholpolitikk for kommunene året etter kommunestyrevalg.
Vedtak om endringer av alkoholpolitikken nå vil medføre ekstraarbeid for
administrasjonen.
Konklusjon:
Alkoholpolitikken beholdes uendret ut perioden til og med 30.09.2020.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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