Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg for helse og sosial
Møtetid:
Sted:

30.05.2018 kl. 18:30
Ullerud helsebygg, adr: Ullerudveien 26-28, 1440 Drøbak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9.
Møtende medlemmer:
Håkon Ystehede (H)
Rubina Mushtaq Rikheim (H)
Gro Haug (FrP)
Odd Vangen (Sp)
Steinar Antonsen (MDG)
Saroj Pal (SV)
Møtende varamedlemmer:
Bonsak Hammeraas (Ap)
Wenche Jahrmann (Ap)
Forfall/permisjoner:
Wenche Berg, permisjon (Ap)
Malin Karusbakken Aamodt, permisjon (Ap)
Erling Krogh (R)
Fra administrasjonene møtte:
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,
Seniorkontakt Øystein Dale
Konsulent i forvaltningsenheten Tora Marie Omvik Johansen
Møtesekretær:
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu
Diverse merknader:
Kun to varaer hadde anledning til å møte.
Medlemmer av Eldrerådet i Ås deltok på omvisningen/orienteringen på Ullerud
helsebygg.
Møteprotokoll godkjent 31.05.2018
Odd Vangen
fung. leder

17/03338

Håkon Ystehede
utvalgsmedlem
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Saksliste
Side
Orientering
Referatsaker
Saker til behandling
15/18 18/01583-1

1. tertialrapport 2018

4

16/18 18/01585-1

Budsjettreguleringer 1. tertial 2018

5

17/18 18/01073-5

Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, Piece of
cake Ås (Nordstrand conditori)

6
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Orientering


Orientering og omvisning på Ullerud helsebygg i Drøbak av avdelingsleder Cecilie
Bakke Myhra. Blant annet ble det orientert om måltidstidstidspunkter.



Orientering om seniorkontaktstillingen ved seniorkontakt Øystein Dale.



Orientering om velferdsteknologiprosjektet ved Tora Marie Omvik Johansen fra
forvaltningsenheten.



Orienteringer ved helse- og sosialsjef:
- Årlig strategiseminar med Ahus og kommunene som har samarbeidsavtale
med sykehuset er gjennomført med fokus på ungdom og psykisk helse.
-

Forvaltningsrevisjonsrapport på samhandlingsreformen er svart ut overfor
kontrollutvalget til møte 12.6.2018.

-

Rullering av boligsosial handlingsplan, endringer. Kommunestyrets
verbalvedtak om Boligstrategi og eldrekollektiv tas med i denne planen /
arbeidet, og er et samarbeid mellom HS og planavdelingen.

-

Budsjettkonferanse i Ås gjennomføres 06.06.2018 kl.12. Ledere av
hovedutvalgene, plan- og byggekomiteen, rådene, gruppeledere og
rådmannens ledergruppe er innkalt. Møtet er åpent for publikum.

-

Hovedverneombudet har varslet om stenging av Rådhusplassen 29, 4 etg da
arbeidsplassen anses som helsefarlig for arbeidstakerne. Dette innebærer at
mange ansatte må flyttes ut.

-

40-års jubileum for Moerhjemmets venner er feiret.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering
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Saker til behandling

HHS-15/18
1. tertialrapport 2018
Rådmannens innstilling:
1. tertialrapport 2018 tas til orientering.
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2018:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.05.2018:
1. tertialrapport 2018 tas til orientering.
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HHS-16/18
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
Rådmannens innstilling:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3.
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2018:
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende endring av rådmannens innstilling:
Budsjettreguleringer innenfor HHS sitt ansvarsområde for 1. tertial 2018 vedtas i
henhold til tabell 1, 2 og 3.
Votering:
Rådmannens innstilling med Sp´s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.05.2018:
Budsjettreguleringer innenfor HHS sitt ansvarsområde for 1. tertial 2018 vedtas i
henhold til tabell 1, 2 og 3.
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HHS-17/18
Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, Piece of cake Ås
(Nordstrand conditori)
Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 30.05.2018.
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2018:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 30.05.2018:
Skjenkebevilling gis i samsvar med søknad, og med vilkår som følger av
alkohollovgivningen og Ås kommunes alkoholpolitikk slik:
Piece of cake Ås (Nordstrand conditori), org.nr. 987 404 361, v/bevillingshaver Nina
Triber Munthe f.06.03.1963 gis skjenkebevilling for innendørs og utendørs lokaler i
Rådhusplassen 29-33 i medhold av alkoholloven § 1-7. Skjenkebevillingen gjelder for
godkjente serveringsarealer jf. del-vedtak av helse- og sosialsjef av 25.09.2018.
Skjenkebevillingen gjelder til og med 30.09.2020.
Skjenkebevillingen gis med følgende presiseringer og vilkår jf. punktene 1-14:
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. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1, 2:
Mandag-torsdag: 10.00-24.00, fredag: 10.00-24.00, lørdag: 09.00-24.00,
Søndag: 10.00-24.00.
5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-søndag: kl.13.00-24.00
6. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-fredag: 10.00-23.00, fredag-lørdag: 10.00-24.00, Søndag: 12.00-23.00.
7. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-torsdag: kl.13.00-23.00, fredag-lørdag: kl.13.00-24.00,
søndag: kl.13.00-23.00.
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8. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Nina Triber Munthe, f.06.03.1963
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Mina Larouch, f.20.08.1986.
9. a) Skjenkebevilling for sluttede selskap godkjennes innendørs for gruppe 1-3,
innenfor rammene av Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås
kommune, Akershus (FOR 2009-03-04 nr.285).
b) Skjenketider for sluttede selskap gruppe 1-2:
Søndag til torsdag kl.06.00-kl.01.30 (påfølgende døgn)
Fredag-lørdag kl.06.00-kl.02.00 (påfølgende døgn)
Skjenketider for sluttede selskap gruppe 3:
Søndag til torsdag kl.13.00 til kl.01.30 (påfølgende døgn)
Fredag-lørdag kl.13.00 til kl.02.00 (påfølgende døgn)
10. Det presiseres at bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig
utvalg av alkoholfrie drikkevarer.
11. Skjenkebevillingen skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak.
12. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen skal sendes til kommunen
uoppfordret innen 31.mars hvert år.
13. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften kap.8.
14. Eventuelle endringer av virksomheten og det som fremgår av bevillingsdokumentet, må godkjennes av Ås kommune etter søknad.
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