
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg
 08.06.2011 
 
Fra HS-sak:  14/11 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 17/11 Til kl.: 21.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:  Tommy Skar 
 
Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Marija Tomac 
Sv: Roberto Puente Corrral 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Torill Horgen, Ove Haslie 
Sp: Annett Michelsen  
KrF: Torger Gillebo 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Anne Mari Hojem Borge 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konstituert helse- og sosialsjef Unn Hegg 
Konstituert rådmann Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent Jan Einbu 
 
Diverse merknader:  
Hovedutvalget ber om at samhandlingsreformen tas opp på førstkommende HHS-
møte til høsten.  
 
 
Godkjent 09.06.2011 av leder Anne Odenmarck (A) og Torill Horgen (FrP)  
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
14/11 11/2071 145 &14  
1. TERTIALRAPPORT 2011  
 
15/11 11/1857 153   
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2011  
 
16/11 10/3088 U63 &18  
KLAGE PÅ VEDTAK I HHS-SAK 11/11 SKJENKEBEVILLING PIZZA BARON AS - 
RAVEIEN 2  
 
17/11 11/2057 153   
OMDISPONERING AV HELSE- OG SOSIAL ETATENS BUDSJETT VÅR 2011  
 
 
 
ORIENTERINGER 
• Med bakgrunn i skriftlig innspill til HHS fra Torger Gillebo (KrF) orienterte leder 

Anne Odenmarck (A) om status i F-sak 39/11 ”BOSETTING AV ORDINÆRE 
FLYKTNINGER OG ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I ÅS KOMMUNE / OPPRETTELSE 
AV STILLINGER”  som ble behandlet i formannskapsmøte 8.6.2011. 

 
Orientering fra konstituert rådmann: 
• Orientering om samhandlingsreformen. 
• Orienteringer om tilsetting av enhetsledere i psykisk helse og barnevern. 
 
REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering 
 
DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering
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HS-sak 14/11  
1. TERTIALRAPPORT 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2011 tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011: 
- Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende endring av rådmannens innstilling: 
”HHS tar de områdene som angår hovedutvalgets ansvarsområde til orientering.” 
- Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, 
marit.leinhardt@as.kommune.no innen onsdag 15. juni 2011. 
Votering: 
Hovedutvalgets endring av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011: 
HHS tar de områdene som angår hovedutvalgets ansvarsområde til orientering. 
 
 
 
 
  
HS-sak 15/11  
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2011  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011: 
1) Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
2) Årets låneopptak økes med 1,2 mill. kroner til 75,831 mill. kroner. 
 
 
 
 
 
 
  



Side 4 av 6 

 
HS-sak 16/11  
KLAGE PÅ VEDTAK I HHS-SAK 11/11 SKJENKEBEVILLING PIZZA BARON AS - 
RAVEIEN 2  
 
Rådmannen innstilling: 
1. Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 23.03.2011 i sak 11/11 opprettholdes: 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.03.2011: 
Skjenkebevillingssøknad for Pizza Baron AS (org.nr. 881 470 632) med lokaler 
i Raveien 2 avslås. 
 
Begrunnelse: 
Det anses at ansvarlige ved selskapet Pizza Baron AS har brutt relevant 
lovgivning deriblant alkohollovgivningen og skattelovgivningen. Kommunen 
anser at kravet til vandel etter alkoholloven § 1-7b ikke er oppfylt. 
 
Avgjørelsen er tatt ut fra en helhetsvurdering, men med vektlegging av 
følgende punkter: 
- Selskapet Pizza Baron AS har etter overdragelsen 15.08.2010 skjenket 
alkohol og drevet servering, men unnlatt å søke om nødvendig serverings- og 
alkoholbevilling fra Ås kommune før 15.11.2010. Søknaden ble først sendt 
etter 2 purringer fra kommunen. Skjenking av alkohol uten bevilling er brudd 
på alkoholloven, jf. alkoholloven § 1-4a.  Servering uten bevilling er brudd på 
serveringsloven § 3. 
 
- Selskapet har mottatt varsel fra Skatteetaten om endring av 
beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift for avgiftsåret 2009 og ileggelse 
av tilleggsavgift. (jf. folketrygdloven § 24-4 3. ledd og ligningsloven § 9-5 nr.1, 
jf. nr. 7.) Det bekreftes fra Skatteetaten at tilleggsavgift blir ilagt. 
 
- Selskapet har merknader fra skatteetaten på noe forsinkelse på innleverte 
omsetningsoppgaver og merverdiavgift i perioden 2008-2010. 

 
 
 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.   
 
Begrunnelse: 
Det vurderes at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi en endring av 
vedtaket i HHS-sak 11/11. 
 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011: 
Hovedutvalget kom fram til følgende tilføyelse (jf. pkt 3 i vedtak) til rådmannens 
innstilling: ”Hovedutvalget ber administrasjonen om å orientere søker at han har 
mulighet til å søke på nytt når alle anmerkninger er slettet.” 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fra hovedutvalget ble enstemmig vedtatt.  
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011: 
1. Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 23.03.2011 i sak 11/11 opprettholdes: 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.03.2011: 
Skjenkebevillingssøknad for Pizza Baron AS (org.nr. 881 470 632) med lokaler 
i Raveien 2 avslås. 
 
Begrunnelse: 
Det anses at ansvarlige ved selskapet Pizza Baron AS har brutt relevant 
lovgivning deriblant alkohollovgivningen og skattelovgivningen. Kommunen 
anser at kravet til vandel etter alkoholloven § 1-7b ikke er oppfylt. 
 
Avgjørelsen er tatt ut fra en helhetsvurdering, men med vektlegging av 
følgende punkter: 
- Selskapet Pizza Baron AS har etter overdragelsen 15.08.2010 skjenket 
alkohol og drevet servering, men unnlatt å søke om nødvendig serverings- og 
alkoholbevilling fra Ås kommune før 15.11.2010. Søknaden ble først sendt 
etter 2 purringer fra kommunen. Skjenking av alkohol uten bevilling er brudd 
på alkoholloven, jf. alkoholloven § 1-4a.  Servering uten bevilling er brudd på 
serveringsloven § 3. 
 
- Selskapet har mottatt varsel fra Skatteetaten om endring av 
beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift for avgiftsåret 2009 og ileggelse 
av tilleggsavgift. (jf. folketrygdloven § 24-4 3. ledd og ligningsloven § 9-5 nr.1, 
jf. nr. 7.) Det bekreftes fra Skatteetaten at tilleggsavgift blir ilagt. 
 
- Selskapet har merknader fra skatteetaten på noe forsinkelse på innleverte 
omsetningsoppgaver og merverdiavgift i perioden 2008-2010. 

 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.   
 
3. Hovedutvalget ber administrasjonen om å orientere søker at han har mulighet til å   
søke på nytt når alle anmerkninger er slettet. 
 
Begrunnelse: 
- Det vurderes at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi en endring av 
vedtaket i HHS-sak 11/11. 
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HS-sak 17/11  
OMDISPONERING AV HELSE- OG SOSIAL ETATENS BUDSJETT VÅR 2011  
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1: 
Tabell budsjettreguleringer 

Konto Beskrivelse Ansvar 
Regnskap 
2010 

Oppr.    
budsjett 

Rev.           
budsjett Endring  

Nytt                
rev. 
budsjett 

137090 Kjøp fra andre private 3401 2 749 000 2 778 000 3 087 000 -756 000 2 331 000 
10* Lønn 3401 2 026 000 2 054 000 2 445 000 756 000 3 201 000 
 
 
 
 
  


