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Ås, 07.11.2013 
 
 
 

Anne Odenmarck 
 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post poltisik.sekretariat@as.kommune.no v/utvalgssekretær 
Jan Einbu   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling 
 

HHS-27/13 
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan  
2014-2017 
Gå til saksliste  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Paul Roar Ågedal Saksnr.:  13/00062-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 
2 Ås eldreråd 26/13 04.11.2013 
3 Kommunalt råd for funksjonshemmede   
4 Formannskap 68/13 06.11.2013 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 27/13 07.11.2013 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/13 07.11.2013 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/13 07.11.2013 
8 Kommunestyre   
9 Arbeidsmiljøutvalg   
 
 

Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 
for 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 7 promille av takstverdien.  

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
 
Rådmannen i Ås, 30.10.2013 
 
Trine Christensen  
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Tidligere politisk behandling: 
F-sak 44/13 12.06.2013 - Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 
F-sak 56/13 25.09.2013 - Handlingsprogram med 2014-2017, investeringsplan 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
HP 2014-17 - Rådmannens forslag.pdf 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2014-2017. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023.  
 

Det er i budsjettprosessen innarbeidet innsparinger i alle etater. Videre har 
rådmannen innarbeidet eiendomsskatt på næring i 2014. For at det skal være mulig å 
effektuere skatteinntekten i 2014 vil rådmannen starte en prosess med å innhente 
anbud på taksering. I anbudet vil det tas forbehold om kommunestyrets vedtak.  
 

Budsjettforslaget for 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 %. Utover i planperioden 
forverres driftsresultatet årlig. I 2017 er viser økonomiplanen et netto driftsresultat på 
minus 1,4 %. 
 

Rådmannen har i handlingsprogrammet presentert flere aktuelle innsparingstiltak 
som ikke er innarbeidet i budsjettet. Rådmannen vil invitere politiske utvalg og 
tillitsvalgte til et samarbeid for å finne gode løsninger på kommunens økonomiske 
utfordringer. 
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Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Rådmannen 
fremmer i denne saken et forslag til økonomiplan for perioden 2014-2017.  
 

Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 23. oktober.  
 

Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 12. juni 2013: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en videreføring 

av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  
3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en del 

av etatenes innsparingskrav.  
4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. Dette 

er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av veksten 
gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 

Formannskapet kom med ytterligere føringer i møtet 25. september 2013  
(F-sak 56/13):  

Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-17 fremlegges med et netto 

driftsresultat i samsvar med fylkesmannens anbefaling på 3 %. Dette for å makte 

kommunens kommende investeringsbehov. 

 
Alternativer: 
I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat. Enkelte av disse tiltakene må innarbeides dersom 
kommunen skal oppnå et positivt netto driftsresultat i løpet av planperioden. 
 
Rådmannen advarer mot store kutt i dagens produksjon av kjernetjenester. 
Sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene, med unntak av skole. 
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester. 
 
Strukturelle endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt 
sluttresultat. For å gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert 
underskudd forsvares for en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene 
medfører strukturendringer som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Etatenes økonomiske rammer i planperioden: 

 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Oppvekst og kultur 336 105 000 341 252 000 343 472 000 345 878 000 

Helse og sosial 303 358 000 303 088 000 313 442 000 323 857 000 

Teknisk etat 72 499 000 72 661 000 72 997 000 71 547 000 

Sentraladministrasjonen 52 568 500 52 570 000 51 918 000 52 462 000 

Felles områder 41 526 000 41 526 000 41 526 000 41 526 000 

 
Netto driftsresultat i planperioden: 

 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Netto driftsresultat 0,5 % -0,4 % -0,6 % -1,4 % 

 
Fondsutvikling i planperioden – disposisjonsfond: 

 
 
Utviklingen i lånegjeld i planperioden:

 
 
Kommunestyret vedtok 4. september en tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak med 
850 000 kroner, og tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner. 
Ved en inkurie er prosjektene ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. Rådmannen 
foreslår derfor at prosjektene innarbeides i det vedtatte handlingsprogrammet. 
Prosjektene vil ikke medføre økt låneopptak men finansieres i 2014 ved å redusere 
midlene til kjøp av eiendom, jf. pkt. 19. i investeringsbudsjettet. 
 

 
Konklusjon: 
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Ås kommune har økonomiske utfordringer i planperioden og det er samtidig behov 
for å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er viktig at det iverksettes prosesser 
og vedtas tiltak som varig bidrar til å styrke kommunens økonomiske stilling. 
 

Vedlegg til sak 
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HHS-28/13 
Egenbetaling Frisklivssentralen 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Charlotte Bless Saksnr.:  13/04544-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 28/13 07.11.2013 
2 Kommunestyre   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres en egenbetalingssats på kr. 250,- på kurs- og aktivitetstilbud i regi av 

frisklivssentralen i Ås fra 01.01.2014. 
 
 
 
 
Click here to enter text.   
 
 
 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Fakta/bakgrunn: 
Frisklivssentralen startet med å ta imot innbyggerne i kommunen på frisklivsresept og 
kurs fra 2013. Målgruppen er personer over 18 år som bor i Ås kommune, og som 
har eller som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. Per oktober 2013 har 
frisklivssentralen hatt 76 henvendelser på resept og har 29 personer aktive deltakere 
inne. Det har i tillegg vært 93 påmeldinger til kurs på frisklivssentralen hittil i løpet av 
året. Dette er langt over målsettingen for 2013 som var 50 personer. 
 
Frisklivssentralen driftes per i dag med en fast 100% stilling via budsjettet. I tillegg 
har Frisklivssentralen 50 % stilling som fysioterapeut inne på prosjekt. Fra 
15.08.2012 ble Frisklivssentralen bemannet med daglig leder/ frisklivskoordinator. 
 
Det er opprettet et samarbeid med fastleger og fysioterapeuter i kommunen, Aktiv på 
dagtid Ås, NAV ÅS, Ås frivilligsentral og flere. Det er også opprettet et samarbeid 
med frisklivssentralene i nabokommunene i Follo, henholdsvis Oppegård, Ski, 
Nesodden og Enebakk. Prosjektet Friskliv Follo har ført til felles kurs og nettsider for 
frisklivssentralene i Follo (www.frisklivfollo.no). 
 
Deltakerne blir henvist med frisklivsresept fra fastlege, fysioterapeut, NAV eller annet 
helsepersonell. Med frisklivsresepten får deltakerne individuell veiledning og 
oppfølging innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. 
Deltakerne som blir henvist har mulighet til å være med på trening i gruppe, 
temasamlinger og aktuelle kurs. Målgruppen er personer over 18 år, som har eller 
står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. 
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I reseptperioden er målet å få deltakerne til å ta tak i egne helseutfordringer gjennom 
individuelle samtaler og deltagelse på aktiviteter i gruppe. Reseptperioden er på 
maksimalt 12 måneder, og intensjonen er at deltaker går over til egenadministrative 
aktiviteter etter endt oppfølging. 
 
Frisklivssentralen er tilpasset for dem som ikke bruker andre eksisterende tilbud i 
kommunen, og de som trenger motivasjonshjelp for å endre levevaner. Økonomi skal 
ikke være til hinder for at innbyggerne søker bistand for å endre levevaner, så 
aktivitetene på frisklivssentralen bør ha lav egenbetaling. Eksterne midler har til nå 
dekket kostnader til kurs - og aktivitetstilbud ved Frisklivssentralen. 
 
Vurderinger: 
Rådmannen vurderer at en symbolsk egenbetalingssum vil gi økt motivasjon og 
forpliktelse overfor kurs- og aktivitetstilbudet i Frisklivssentralen. Egenbetaling på 
kursdeltakelse vil dessuten gi et nyttig tilskudd til drift av kurs og kan hjelpe til å 
videreføre Frisklivssentralens aktivitetstilbud i 2014.  
 
Pr. aktivitet/kurs for hver deltager anbefaler rådmannen at egenbetalingen fastsettes 
til kr.250,-. Dette er samme egenbetaling som er fastsatt i de andre Follo-
kommunene. Individuell oppfølging via Frisklivsresepten bør fortsatt være gratis. 
 
Konklusjon: 
Egenbetalingssatser innføres fra 01.01.2014 jf. rådmannens innstilling. 
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HHS-29/13 
Møteplan 2014 - Hovedutvalg for helse og sosial 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  13/05088-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 29/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Møtested:  Moer sykehjem, møterom 1. etasje 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

 

 
Ås, 30.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
rådmann 
 
 
 
 
 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 
 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
 

23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 
 

Onsdag 5. november 
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Vedlegg: 
Møteplan 2014 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer   
 
Tidligere politisk behandling:  
Kommunestyret 09.10.2013, K-sak 69/13 – retningsgivende for hovedutvalgene 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for helse- og sosial 
 
Vedlegg:  
Annen informasjon: 

 Møteplan 2014 for formannskap og kommunestyre 
http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html  

 Skole- og barnehagerute for Ås kommune  
http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehagerute-for-as.4976834-72955.html  

 Ås kommunes reglementer 
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html  

 
Melding om vedtak sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 ble vedtatt i K-sak 69/13 
09.10.2013. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Oppsett av møteplan: 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Se vedlegg 1 og 2. 
 

 
Møtestrukturen er tilpasset saksflyten i saker som skal sluttbehandles i 
kommunestyret: hovedutvalg - kommunestyret, ev. hovedutvalg – formannskap – 
kommunestyre.  
 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 

 Møte i 
hovedutvalg/råd 

Møte i ADM/ 
formannskap 

 Møte i 
kommunestyre 

Utsending av 
sakspapirer til 
H/R/ADM/F 

  Utsending av 
sakspapirer til K 

 

http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html
http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehagerute-for-as.4976834-72955.html
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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Formannskapets og kommunestyrets møter er satt opp på onsdager med to ukers 
opphold. Kommunestyret har vedtatt i møtestrukturen at hovedutvalg og råd holder 
sine møter en uke før formannskapsmøtene, slik at utvalgenes behandling og 
innstilling er klar i rimelig tid før kommunestyret vedtar saken, og også med mulighet 
til behandling i formannskapet dersom sakene skal behandles der.  
 
Møteplan gir en effektiv saksflyt og gir rom for mer ro over den politiske behandlingen 
av sakene. Behandlingstiden vil være 4 uker, dvs. fra sakene er sendt ut fra rådmann 
til endelig vedtak er fattet, dersom kommunestyret har avgjørelsesmyndighet. 
 
Møtedag og -tid: 
Alle møter i styrer, råd og utvalg forslås holdt på onsdager. Kommunestyret vedtok i 
møte 09.10.2013 at møtetidspunkt hovedsakelig skal være kl. 18.30.  
 
Kommentarer til møteplan: 
Hovedutvalgets møteplan er satt opp med utgangspunkt i kommunestyrets møteplan, 
se saksutredning og vedtak i kommunestyrets innkalling og protokoll fra møte 
09.10.2013 K-sak 69/13. 
 
Alle møtene er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager. 
 
Møterytmen har noen avvik fordi møtene må tilpasses etter hvilke saker som 
behandles gjennom året, og fordi alle møter er lagt utenom skoleferier. Alle møter er 
lagt til onsdager og med møtestart kl. 18.30.  
 
Møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for helse og sosial 2014 foreslås holdt på Moer sykehjem, i 
møterom i 1.etasje.  
 
Det er økonomisk fordelaktig om politiske møter holdes i andre lokaler enn i dag, 
dette for å innfri de økonomiske kravene som er satt til driften av kulturhuset.  
 
Lokaler som også kan brukes utenom kulturhuset er møterom ved skoler, 
barnehager, sykehjem og andre administrasjonsbygg. Det er viktig at det er fokus på 
universell utforming og plass for publikum når man velger møtested.  
 
Vurdering av saken: 
Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial er satt opp i samsvar med 
kommunestyrets møtestruktur og vedtak.  
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.1.2 
andre avsnitt og 10.2.2.2. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler leder at innstillingen vedtas. 
  

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
2014. 
 
 

Vedlegg til sak 
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HHS-30/13 
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 
- INSIS AS 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  13/00048-6 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 30/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
INSIS AS, org.nr. 988 957 631, v/styrer Inger S. Rosenfeld gis skjenkebevilling slik 
det framgår av punktene 1 til 17. 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 for sluttet selskap gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 

inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent alkohol.  
 

4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet ”INSIS AS (Den Blinde KU)”, med 
lokaler i Rådhusplassen 29-33, 1430 Ås.  
 

5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Mandag-torsdag: 12.00-19.00, fredag-lørdag: 12.00-02.00(påfølgende døgn), 
Søndag: 12.00-18.00  

6. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:  
Mandag-torsdag: 10.00-19.00, fredag: 10.00-24.00, lørdag: 10.00-24.00 
Søndag: 12.00-18.00. 

 
7. For sluttede selskap(lukkede selskap) innendørs godkjennes følgende 

skjenketider for alkohol gruppe 1-2:  
mandag-torsdag: 07.00-01.00, fredag-lørdag: 09.00-02.00, søndag: 12.00-01.30.  

8. For sluttede selskap innendørs godkjennes følgende skjenketider for alkohol 
gruppe 3: 
Mandag-torsdag: 13.00-01.30 (påfølgende døgn) , fredag og lørdag:  
13.00-02.00 (påfølgende døgn) , søndag: 13.00-01.30 (påfølgende døgn) 
 

9. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Inger S. Rosenfeld, f.20.10.1947  
Godkjent stedfortreder for styrer: Sissel Rosenfeld, f.02.05.1975. 
 

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. 
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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 må godkjennes av Ås kommune etter 
søknad. 

 
15. Skjenkebevillingen skal ikke tre i kraft før brukstillatelse av restauranten foreligger 

fra plan- og reguleringsmyndighetene i Ås kommune. 
 

16. Det tas forbehold om at Skatteetaten ikke kommer med vesentlig merknader til 
søknad. 

 
 
 
Ås, 30.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 
Vedlegg: 
INSIS AS, skjenkebevillingssøknad 2013 09 16.pdf 
 
 
Vedlegg som ligger på saken: 
Alle vedlegg til skjenkesøknad 
Uttalelse fra politi til skjenkesøknad 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag 
INSIS AS (Den Blinde Ku), org.nr.988 957 631, søker om alminnelig skjenkebevilling 
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Rådhusplassen 29-33, 1430 Ås. Det søkes 
samtidig om utendørs skjenkebevilling for uteområde som ligger direkte opp til 
kafeen. Lokalene forventes ferdigstilt i midten av november. Serveringsstedet oppgir 
til kommunen at det ikke lenger er aktuelt å benytte kjellerlokalene som 
serverings/skjenke-areal. Det er søkt om skjenketider i gruppe 1-3 alle dager fra 
kl.12-02.00(påfølgende døgn). 
 
Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef 
30.10.2013 (Sak.nr 13/04898-2) med forbehold om at brukstillatelse må foreligge. 
 
Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal følger søknad.  
 
Bakgrunn for saken: 
Søknad om skjenkebevilling av 16.09.2013.  
 
Vurdering: 
Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan godkjennes da 
det ikke foreligger merknader fra politiet, jf. alkoholloven § 1-7b.  
 
Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal: 
Ved tildeling av skjenkebevilling skal følgende vurderes i henhold til Ås kommunes 
alkoholpolitiske retningslinjer (2012-2016): 
B 2. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes  

- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt. 
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, 
trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal 
kunne tillegges vekt. 

 
For utendørs servering: 
B 3.   Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på 

definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt. 2. 
 
Byggesaksavdelingen har ingen merknader til etableringer av innendørs- og 
utendørs serveringsarealer. Men setter krav til at fysisk avgrensning av uteareal må 
være på plass før skjenking på utendørs areal kan starte. Dessuten må brukstillatelse 
for serveringsstedet være gitt før en serverings- og skjenkebevilling kan iverksettes. 
 
Rådmannen vurderer at skjenkestedets innendørs og utendørs skjenkeareal er 
tilfredsstillende for å kunne gi en skjenkebevilling. 
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Vurdering av skjenking i gruppe 1-3, skjenketider m.m. 
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til restauranter, jf. 
retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Ås 
kommune, pkt. B4.  Serveringskonseptet som beskrevet i søknad, fremstår som et 
kafekonsept. Rådmannen vurderer derfor at alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1-
2 kan gis og at dette er i samsvar med kommunens retningslinjer.  
 
Det skal også arrangeres lukkede selskap ved stedet. Slik styrer har opplyst og 
beskrevet i søknad vil kafeen da rigges om til et mer restaurantpreget lokale.   
For lukkede selskap innendørs vurderer rådmannen at skjenkebevilling for gruppe 1-
3 kan gis.    
 
Rådmannen vurderer at alminnelige skjenkebevillingstider bør holdes innenfor de 
normale åpningstider til kafeen, blant annet for å muliggjøre skjenkekontroller. 
Skjenketider for øvrig begrenses av generell alkohollovgivning og lokal forskrift om 
salgs- og skjenketider for alkohol, Ås. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen tilrår at alminnelig skjenkebevilling innvilges for gruppe 1-2.  
For sluttede selskap ved kafeen, tilrår rådmannen at innskrenket skjenkebevilling for 
gruppe 1-3 kan gis. Detaljer følger av rådmannens innstilling pkt 1 til 16. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Det forutsettes at brukstillatelse er gitt av kommunen før ikrafttredelse av vedtaket. 
 

Vedlegg til sak 

   
  



 

Ås kommune  

Hovedutvalg for helse og sosial 
 

 

Side 18 av 22 

HHS-31/13 
Søknad om salgsbevilling for alkohol - Leif Rune Johannesen AS 
(REMA 1000) 
Gå til saksliste  <<Forrige sak    

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  13/04328-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 31/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Leif Rune Johannesen AS (REMA 1000), org.nr 992 000 988, gis salgsbevilling 

for alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Rådhusplassen 37, 1430 ÅS. 
  

2. Som salgsareal godkjennes REMA 1000s butikklokale i Rådhusplassen 37, jf. 
plantegning i vedlegg til søknad.  
 

3. Salgstider for alkohol i grp 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 Leif Rune Johannesen, f.25.06.69. 
 

5.   Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Ola Kårstad-Hærnes, f.17.11.67. 
 
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. 
 

10.  Salgsbevillingen trer ikke i kraft før brukstillatelse foreligger fra plan- og 
reguleringsmyndighetene i Ås kommune. 

 
Ås 30.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
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Vedlegg: 
Salgsbevillingssøknad av 14.08.2013       
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Leif Rune Johannesen AS søker om salgsbevilling for alkohol for butikklokaler i 
Rådhusplassen 37. Søker har inngått franchisekontrakt med REMA 1000 Norge AS 
om drift av REMA 1000 butikken på denne adressen. Ny REMA 1000 butikk på 
Rådhusplassen skal etter planen åpne 21.november, og det ønskes at bevillingen er 
på plass til denne dato.  
 
Søker har pr. d.d. salgsbevilling for alkohol i REMA 1000s butikklokaler i Johan 
Skanckes vei 1-3. Jf. søknad vil det for denne butikken bli et kjøpmannsskifte.  
 
Franchisekontrakt mellom Leif Rune Johannesen AS og REMA 1000 følger med 
søknad.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Vurderinger: 
Vurdering av bevillingssøker:  
Det er ikke gitt advarsler til bevillingssøker Leif Rune Johannesen AS i inneværende 
eller forrige bevillingsperiode for brudd på alkohollovgivningen ved REMA 1000s 
butikk i Johan Skanckesvei 1-3. Bevillingssøker vurderes derfor som egnet til å 
ivareta en bevilling.   
 
Vurdering av styrer og stedfortreder: 
Styrer og stedfortreder kan godkjennes da det ikke foreligger merknader fra politiet, 
jf. alkoholloven § 1-7b. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om 
alkohollovgivningen. 
 
Vurdering av salgslokaler: 
Det har ikke kommet merknader til salgslokalenes egnethet fra kommuneoverlegen 
eller politi. Byggesaksavdelingen har ingen merknader til etablering av butikklokaler 
med alkoholsalg, men presiserer at en brukstillatelse må foreligge før oppstart. 
 
Konklusjon: 
Etter rådmannens vurdering kan salgsbevilling for alkohol i gruppe 1 gis. 
Dagligvarebutikken tilfredsstiller lover og forskrifter, og søker vurderes som egnet til å 
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ivareta en bevilling, jf. kommunes retningslinjer for saksbehandling av søknader om 
salgs- og skjenkebevillinger pkt.C . En brukstillatelse skal foreligge før 
salgsbevillingen trer i kraft. 
 
 

Vedlegg til sak 

  

Eventuelt 

1/13 Aslak Aschehougs legat - Forslag om sammenslåing 
 
Ås kommune er forretningsfører for Aslak Aschehougs legat, og Ås 
forsorgsstyre utgjør legatstyret for dette legatet. Hovedutvalg for helse og 
sosial er det organ i kommunen som anses å være nærmest rollen som 
forsorgsstyre.  
Pr. 31.12.2012 er legatets saldo kr. 9474,-.  
 

Legatets formål er oppgitt i testamente som følger: «Rentene skal årlig utdeles 
til de mest verdige 2  à 3 familier i Nordby som uskyldig og ved inntrufne 
uheldige tilfelle er kommet i trengende omstendigheter». Forretningsfører er 
ikke kjent med når det sist har vært utdelt legatmidler, men det er flere år siden 
sist. De 5 andre legatene som inngår i sammenslåingsforslaget har allerede 
vedtatt en sammenslåing. 
 

Vedlegg: 
1. Forslag til legatsammenslåing. 
2. Vedtekter til Ås kommunes legat for helse- og omsorgsformål. 

Forretningsførers innstilling: 
1. Aslak Aschehougs legat vedtas slått sammen med 5 andre legat jf. oversikt 

pr. 31.12.2012 (vedlegg 1).  
 

BEGRUNNELSE: 

 Legatets kapital er utilstrekkelig til å kunne foreta utbetalinger. 
 

2. Legatets nye navn blir: 
Ås kommunes legat for helse- og omsorgsformål. 
 

3. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for det nye legatet. 
Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut til 
offentlig høring og på Ås kommunes nettside. Høringsfrist settes til 6 uker. 

 
4.  Saken oversendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 
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Orientering 

Gå til saksliste   

 
1/13 Sykefravær og oppfølging i helse- og sosialetaten i 2013 

 
2/13 Regnskapsoppfølging - helse og sosialetaten i 2013. Tiltak for å 

holde budsjettet. 
 

3/13 Generell orientering fra helse- og sosialsjef 
 

Delegerte vedtak 

Gå til saksliste   

 
1/13 Svar - Søknad om bevilling for en bestemt anledning - 26.10.2013 

 
2/13 Svar - Søknad om bevilling for en bestemt anledning - 16.11.2013 

 
3/13 Svar - Søknad om ambulerende skjenkebevilling - 02.10.13 

 
4/13 Svar - Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning, 11-13 

oktober 
 

5/13 Svar - søknad om ambulerende skjenkebevilgning, 12.10.2013 
 

6/13 Svar - Søknad om ambulerende skjenkebevilling, 25.10.2013 
 

7/13 Svar - Søknad om skjenkebevilling for fredag 18. oktober 
 

8/13 Svar - Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning - 08.10.2013 
 

9/13 Svar - Søknad om amb. skjenkebevilling 16.10.2013 
 

10/13 Svar - Søknad om ambulerende skjenkebevilling 23.10.2013 
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11/13 Svar - Søknad om skjenkebevilling - Econa 08.11.13 
 

12/13 Svar - søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning, 25.10, 
26.10 og 01.11.2013 
 

13/13 Svar - søknad om ambulerende skjenkebevilling 30.11.2013 
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