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Godkjent 26.03.08 av: leder Anne Odenmarck, og underskriver Hanna de Presno. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
6/08 08/500  
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
7/08 08/436  
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 
1. Fastlegehjemmel- Nordbyområdet, ref. formannskapets vedtak i F-sak 21/08, 27.02.08 

og HHs sak 5/08, 13.02.08. Notat av 05.03.08, lnr. 3544/08, var sendt faste medlemmer og 
formannskap og hovedutvalg. 
Hovedutvalgets behandling 12.03.08: Hovedutvalget tok redegjørelsen til etterretning (8 
stemmer) 
 

2. Studietur til Skottland for Enhet for sosial og barnevern, jf. E-post 11.03.08 fra Torill 
Skage Sørli. 
Hovedutvalgets behandling 12.03.08: Hovedutvalget tok saken til orientering. De ba om 
å få en skriftlig rapport fra studieturen. 

  . 
3. Rapport vedrørende ergoterapitjenesten i Ås kommune. 

Rapport, datert 27.02.08, vedrørende ergoterapitjenesten i Ås kommune, undertegnet 
Bente Sperlin (avdelingsleder Korttids- og rehabiliteringstjenesten) ble fremlagt på møtet. 
Denne viser at saksbehandlingstid for varige hjelpemidler nå er på 9 til 12 måneder. 
Hovedutvalgets behandling 12.03.08: Hovedutvalget tok orienteringen til etterretning. 

 
4. Rapport ang. Familie og nettverksteamet ved enhet for forebyggende helse i Ås 

kommune. Rapport, datert 06.02.08, ang. bemanningssituasjonen i teamet, undertegnet 
Nina Granum Lycke (enhetsleder) ble fremlagt på møtet.  
Hovedutvalgets behandling 12.03.08: Hovedutvalget tok saken til orientering. 

 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 12.03.08. 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
DELEGERTE VEDTAK 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 6/08  
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt 

og samfunnsmessig. 
 

2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen 
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak og søkes innarbeidet i 
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 

 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 12.03.2008: 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til punkt 1 og 2 i innstillingen: 
1. Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk bidra til å endre skadelige 

drikkemønstre, redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika og bidra til å heve den 
gjennomsnittlige debutalderen for alkohol.  
Det skal legges vekt på å styrke det forebyggende arbeidet ved å sikre alkoholfrie soner og 
fritidstilbud. 

2. Forslagene i planen søkes innarbeidet i handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 
 
Tommy Skar (A) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i innstillingen: 
HHS ber administrasjonen utrede hvordan Ås kommune kan foreta en kartlegging av 
rusmiddelsituasjonen i kommunen, slik at kostnader til dette kan innarbeides i budsjettet for 
2009 og at oppdaterte fakta kan danne utgangspunkt for framtidig rullering av temaplan for 
rusmiddelpolitikk. 
 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i innstillingen: 
Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk øke bevissthet om sammenheng 
mellom bruk og misbruk av forskjellige rusmidler, bidra til å endre skadelige drikkemønstre 
og redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika. Videre skal planen bidra til å heve den 
gjennomsnittlige debutalder for alkohol. Det skal legges vekt på å styrke det forebyggende 
arbeid ved å sikre alkoholfri sone og fritidstilbud. 
 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til endringer i planen: 
1. Side 7, pkt. 3.2. Nytt punkt: Ås kommunes mål og strategier. 

Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken 
i kommunene består av så vel tilgjengelighetsregulerende virkemidler som tiltak rettet inn 
mot spesielle målgrupper. Kommunen har en helt sentral rolle i utformingen av 
alkoholpolitikken gjennom lokal bevillingspolitikk og handhevelsen av alkohollovens 
bestemmelser. 

2. Side 8, pkt.3.3. Nytt avsnitt. Temaplan for rusmiddelpolitikk skal bidra til å: 
Endre skadelige drikkemønstre. 
Redusere ulovlig omsetning av alkohol. 
Heve den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol. 
Øke oppslutning om alkoholfrie soner. 
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3. Side 8, punkt 3.3. Nytt avsnitt. Kommunens strategier for å nå målene er: 
Etablere et ruspolitisk råd bestående av offentlige og frivillige instanser som møtes 
regelmessig. Oppgave: Utveksle og sammenstille kunnskap om alkohol og narkotika i 
kommunen og avdekke spesielle problemområder så tidlig som mulig. 
 
Utarbeide jevnlige statusrapporter om russituasjon i kommunen, der en fra år til år følger 
utviklingen gjennom et sett indikatorer som sier noe om forbruk og skader. 
 
Sikre alkoholfrie soner og fritidstilbud. 
 
God salgs og skjenkepraksis. 
 
Tiltak: 
Evaluere kontrollvirksomheten årlig. 
Gjennomføre brede regelmessige kontroller av salgs- og skjenkesteder for å sikre at de 
etterlever alle offentlige krav. 
Øke kommunens juridiske kompetanse knyttet til salgs, skjenke og kontrollvirksomhet. 
Vedta forutsigbar praksis. 
Forfølge regelbrudd på en umiddelbar og konsekvent måte. 
Informasjons- og diskusjonsmøter med bevillingshavere og ansatte for å informere om 
kommunens ruspolitikk. 

4. Side 9. Punkt 4.1. Tre nye avsnitt. Bevillingspolitikk. Innledning.  
Da stortinget i 2004-2005  besluttet endringer i alkoholloven, fikk kommunene større 
frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid. Med dette har kommunene fått et stort og 
viktig ansvar å forvalte. Den politikk som kommunene til sammen velger avgjør om vi kan 
opprettholde begrenset tilgengelighet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. 
 
Utviklingen av bevillingspolitikken i kommunene har blitt en utfordring i forhold til målet 
om å verne om dagens restriktive politikk, der opprettholdelse av rusfrie soner er et 
sentralt virkemiddel. Det er et stort press på de politisk valgte i våre kommuner når 
skjenkepolitikken kommer opp til debatt. Resultatet har blitt stadig færre alkoholfrie soner. 
For eksempel er antall skjenkebevillinger tredoblet på 20 år. Siden 1996 har antall 
skjenkesteder økt med 33 prosent, mens i samme periode økte forbruket med 30 prosent. 
 
Det er viktig at  kommunene sikrer kontroll av skjenkestedene og bruker alkohollovens 
reaksjonsmidler mer aktivt. En skjenkebevilling skal i følge de fleste kommuner være lett å 
få og lett å miste. Derfor må vi sikre oppfølging av de politiske aspektene av kontrollene, 
bla. ved å gi råd, veiledning og oppfølging til bevillingshaverne. 

5. Side 16. Punkt 6.2. Ta ut punktet: ”Ås kommune vedtok 21.04. 2004 i sak 18/04 punkt 1-4 
og punkt 7:…………………………………………………………At kommunestyret skal 
søke om 2 vinmonopol bryter helt med etterspørselreduserende tiltak som en kommune bør 
medvirke til og anbefales ikke”. 

6. Side 16. Punkt 7.1. Tre nye avsnitt. Allmennforebyggende tiltak.  
Opplæring og videre formidling 
Mange lokale instanser og yrkesgrupper har mulighet til å påvirke alkoholvaner og gripe 
tak i alkoholproblemer før de får vokse seg store. Problemer er enklere å løse jo tidligere 
de blir oppdaget og mye menneskelig lidelse kan bli spart på denne måten. Dette 
forutsetter kunnskap hos de som skal iversette tiltakene.  
Tiltak: 
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Definere hvilke instanser og yrkesgrupper i kommunen som kan bidra til å avdekke og 
forebygge i tidlig stadium. 
Gjennomføre opplæringstiltak for grupper som bør spille en spesiell rolle i forbyggingen. 
 
Gjennomføre modningsprogrammer for elever i barneskolen 
Gjennomføre prosjekter i skolers og organisasjoners regi, der ungdom får sosial trening, 
lærer teknikker for å mestre sosiale  situasjoner og blir bevisstgjort om mobbing og 
utestengning. 
Involvere elever i ungdomsskole og videregående skole i rusforbyggende programmer 
 
Foreta en kartlegging av spesielt risikable drikkemønstre og spesielt utsatte grupper i 
lokalmiljøet. 
Samarbeid med politiet om promillekontroller på spesielt utsatte tidspunkter. 
Samarbeidsavtaler med arrangører av lokale festivaler og lignende der fyll er et spesielt         
problem( vakthold, kontroll, skjenkepraksis) 

7. Side 17. Punkt 7.1. Allmennforebyggende tiltak. Siste avsnitt før tabellen side 17, skal 
ut: ”Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om 
skader……………………………..Etterspørselregulerende tiltak er et viktig supplement til 
de regulatoriske virkemidlene som kommunen har til rådighet”. 

8. Endring i aktuelle dokumenter: Ordet rusbrus skal ikke brukes i Ås kommunes dokumenter 
i forhold til alkoholpolitikk. Sprit skal kalles sprit. 

 
 
Hanna de Presno (KrF) kom med følgende innspill til planen, Kommentarer/ forslag til 
endringer: 
S. 9 punkt 4. Ønsker nytt punkt 4.2. som skal inneholde de tre siste avsnittene i punkt 5.2.2. 
(registrert alkoholomsetning i kommunen), som omhandler spørsmål om tak 
S. 10. punkt 5.2. ønsker noe mer konkret om hvor mange pårørende som berøres av de 50 
brukerne som er under jevnlig oppfølging. Tall på hvor mange barn og unge i Ås kommune 
som er berørt av misbruksproblematikk (fordi omsorgspersoner eller andre i nære relasjoner 
misbruker alkohol.) Har vi tall for dette? Hvor mange av barnevernsakene har rus som et av 
flere tema? 
S.14. Vi ønsker at punkt 5.2.3. og 5.2.4 tas inn under punkt 6.2. 
S 16. ønsker også spesifisert tiltak rettet mot foreldre av barn i ungdomsskolealder. 
S.18. punkt 7.2. ”alle” ansvarlige for å følge opp under resultatmål ”tidlig identifisering av 
barn og familier som har behov for hjelp”. KrF foreslår i tillegg som ansvarlig: ” Oppvekst og 
kultursjefen og helse- og sosialsjefen.” 
S. 21- Tilstrebe samme begrepsbruk (rusmiddelpolitisk handlingsplan eller temaplan for 
rusmiddel politikk). 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling nedstemt, 9 stemmer. 
Forslag fra A til nytt punkt 1 og 2 i innstillingen, enstemmig tiltrådt. 
Forslag fra A til nytt punkt 3 i innstillingen, enstemmig tiltrådt. 
Forslag fra KrF til endring av punkt 1 i innstillingen, enstemmig tiltrådt. 
Forslagene fra A og KrF  til endringer i planen ble enstemmig tiltrådt, og innarbeides i nytt 
forslag til temaplan for rusmiddelpolitikk. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 12.03.2008: 
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1. Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk øke bevissthet om sammenheng 

mellom bruk og misbruk av forskjellige rusmidler, bidra til å endre skadelige 
drikkemønstre og redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika. Videre skal planen 
bidra til å heve den gjennomsnittlige debutalder for alkohol. Det skal legges vekt på å 
styrke det forebyggende arbeid ved å sikre alkoholfri sone og fritidstilbud. 

2. Forslagene i planen søkes innarbeidet i handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 
3. HHS ber administrasjonen utrede hvordan Ås kommune kan foreta en kartlegging av 

rusmiddelsituasjonen i kommunen, slik at kostnader til dette kan innarbeides i budsjettet 
for 2009 og at oppdaterte fakta kan danne utgangspunkt for framtidig rullering av 
temaplan for rusmiddelpolitikk. 

 
Følgende forslag skal innarbeides i ny plan for rusmiddelpolitikk. 
1. Side 7, pkt. 3.2. Nytt punkt: Ås kommunes mål og strategier. 

Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken 
i kommunene består av så vel tilgjengelighetsregulerende virkemidler som tiltak rettet inn 
mot spesielle målgrupper. Kommunen har en helt sentral rolle i utformingen av 
alkoholpolitikken gjennom lokal bevillingspolitikk og handhevelsen av alkohollovens 
bestemmelser. 

2. Side 8, pkt.3.3. Nytt avsnitt. Temaplan for rusmiddelpolitikk skal bidra til å: 
Endre skadelige drikkemønstre. 
Redusere ulovlig omsetning av alkohol. 
Heve den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol. 
Øke oppslutning om alkoholfrie soner. 

3. Side 8, punkt 3.3. Nytt avsnitt. Kommunens strategier for å nå målene er: 
Etablere et ruspolitisk råd bestående av offentlige og frivillige instanser som møtes 
regelmessig. Oppgave: Utveksle og sammenstille kunnskap om alkohol og narkotika i 
kommunen og avdekke spesielle problemområder så tidlig som mulig. 
 
Utarbeide jevnlige statusrapporter om russituasjon i kommunen, der en fra år til år følger 
utviklingen gjennom et sett indikatorer som sier noe om forbruk og skader. 
 
Sikre alkoholfrie soner og fritidstilbud. 
 
God salgs og skjenkepraksis. 
 
Tiltak: 
Evaluere kontrollvirksomheten årlig. 
Gjennomføre brede regelmessige kontroller av salgs- og skjenkesteder for å sikre at de 
etterlever alle offentlige krav. 
Øke kommunens juridiske kompetanse knyttet til salgs, skjenke og kontrollvirksomhet. 
Vedta forutsigbar praksis. 
Forfølge regelbrudd på en umiddelbar og konsekvent måte. 
Informasjons- og diskusjonsmøter med bevillingshavere og ansatte for å informere om 
kommunens ruspolitikk. 

4. Side 9. Punkt 4.1. Tre nye avsnitt. Bevillingspolitikk. Innledning.  
Da stortinget i 2004-2005  besluttet endringer i alkoholloven, fikk kommunene større 
frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid. Med dette har kommunene fått et stort og 
viktig ansvar å forvalte. Den politikk som kommunene til sammen velger avgjør om vi kan 
opprettholde begrenset tilgengelighet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. 
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Utviklingen av bevillingspolitikken i kommunene har blitt en utfordring i forhold til målet 
om å verne om dagens restriktive politikk, der opprettholdelse av rusfrie soner er et 
sentralt virkemiddel. Det er et stort press på de politisk valgte i våre kommuner når 
skjenkepolitikken kommer opp til debatt. Resultatet har blitt stadig færre alkoholfrie soner. 
For eksempel er antall skjenkebevillinger tredoblet på 20 år. Siden 1996 har antall 
skjenkesteder økt med 33 prosent, mens i samme periode økte forbruket med 30 prosent. 
 
Det er viktig at  kommunene sikrer kontroll av skjenkestedene og bruker alkohollovens 
reaksjonsmidler mer aktivt. En skjenkebevilling skal i følge de fleste kommuner være lett å 
få og lett å miste. Derfor må vi sikre oppfølging av de politiske aspektene av kontrollene, 
bla. ved å gi råd, veiledning og oppfølging til bevillingshaverne. 

5. Side 16. Punkt 6.2. Regulering av tilgjengeligheten av rusmidler. Ta ut punktet: ”Ås 
kommune vedtok 21.04. 2004 i sak 18/04 punkt 1-4 og punkt 7:………………………...At 
kommunestyret skal søke om 2 vinmonopol bryter helt med etterspørselreduserende tiltak 
som en kommune bør medvirke til og anbefales ikke”. 

6. Side 16. Punkt 7.1. Tre nye avsnitt. Allmennforebyggende tiltak.  
Opplæring og videre formidling 
Mange lokale instanser og yrkesgrupper har mulighet til å påvirke alkoholvaner og gripe 
tak i alkoholproblemer før de får vokse seg store. Problemer er enklere å løse jo tidligere 
de blir oppdaget og mye menneskelig lidelse kan bli spart på denne måten. Dette 
forutsetter kunnskap hos de som skal iversette tiltakene.  
Tiltak: 
Definere hvilke instanser og yrkesgrupper i kommunen som kan bidra til å avdekke og 
forebygge i tidlig stadium. 
Gjennomføre opplæringstiltak for grupper som bør spille en spesiell rolle i forbyggingen. 
 
Gjennomføre modningsprogrammer for elever i barneskolen 
Gjennomføre prosjekter i skolers og organisasjoners regi, der ungdom får sosial trening, 
lærer teknikker for å mestre sosiale  situasjoner og blir bevisstgjort om mobbing og 
utestengning. 
Involvere elever i ungdomsskole og videregående skole i rusforbyggende programmer 
 
Foreta en kartlegging av spesielt risikable drikkemønstre og spesielt utsatte grupper i 
lokalmiljøet. 
Samarbeid med politiet om promillekontroller på spesielt utsatte tidspunkter. 
Samarbeidsavtaler med arrangører av lokale festivaler og lignende der fyll er et spesielt         
problem( vakthold, kontroll, skjenkepraksis) 

7. Side 17. Punkt 7.1. Allmennforebyggende tiltak. Siste avsnitt før tabellen side 17, skal 
ut: ”Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om skader……………… 
Etterspørselregulerende tiltak er et viktig supplement til de regulatoriske virkemidlene som 
kommunen har til rådighet”. 

8. Endring i aktuelle dokumenter: Ordet rusbrus skal ikke brukes i Ås kommunes dokumenter 
i forhold til alkoholpolitikk. Sprit skal kalles sprit. 

 
 
S. 9 punkt 4. Ønsker nytt punkt 4.2. som skal inneholde de tre siste avsnittene i punkt 5.2.2. 
(registrert alkoholomsetning i kommunen), som omhandler spørsmål om tak 
S. 10. punkt 5.2. ønsker noe mer konkret om hvor mange pårørende som berøres av de 50 
brukerne som er under jevnlig oppfølging. Tall på hvor mange barn og unge i Ås kommune 
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som er berørt av misbruksproblematikk (fordi omsorgspersoner eller andre i nære relasjoner 
misbruker alkohol.) Har vi tall for dette? Hvor mange av barnevernsakene har rus som et av 
flere tema? 
S.14. Vi ønsker at punkt 5.2.3. og 5.2.4 tas inn under punkt 6.2. 
S.16. ønsker også spesifisert tiltak rettet mot foreldre av barn i ungdomsskolealder. 
S.18. punkt 7.2. ”alle” ansvarlige for å følge opp under resultatmål ”tidlig identifisering av 
barn og familier som har behov for hjelp”. KrF foreslår i tillegg som ansvarlig: ” Oppvekst og 
kultursjefen og helse- og sosialsjefen.” 
S. 21- Tilstrebe samme begrepsbruk (rusmiddelpolitisk handlingsplan eller temaplan for 
rusmiddel politikk). 
 
 
Utv.sak nr. 7/08  
RETNINGSLINJER  -  ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra salgs- og 

skjenkebevillinger. 
2. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01 07.2008 og utløp 30.06.2012. 
3. Rådmannen delegeres myndighet til å: 

- innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling. 
- innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Vurderes saken 

som ikke kurant forelegges den hovedutvalg for helse- og sosial. 
- innvilge søknader om utvidelse av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning.  
- fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av alkohol. 
- fastsette og beregne bevillingsgebyret og sette frist for betaling. 
- gi skriftlig advarsel ved brudd på bestemmelsene i lov og forskrift om omsetning 

av alkohol. 
- godkjenne mindre vesentlige endringer av driftskonseptet, slike vedtak legges frem 

for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak. 
- godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i så fremt 

konseptet for skjenkestedet ikke endres, slike vedtak legges frem for hovedutvalg 
for helse- og sosial som referatsak. 

- være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.  
4. Lokal forskrift om salgs og skjenketider i Ås kommune vedtas.  
5. Veiledende retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

vedtas. 
6. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 

bestemmelser ved salg av alkohol, vedtas. 
7. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 

bestemmelser ved skjenking av alkohol, vedtas. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 12.03.2008: 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende endringer: 
Vi følger rådmannens innstilling frem til punkt 4. 
Under punkt 4: Forslag til forskrift om salgs og skjenketider i Ås kommune, fremmes følgende 
endringer: 
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Nr. 1: Under § 1 punkt 1.1. endringer i annet ledd og tredje ledd: 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 
08.00 til kl. 20.00 fra mandag til torsdag, og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 fredag. På dager før søn- 
og helligdager skal salget opphøre kl. 16.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. 
 
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager fra 
mandag til torsdag, etter kl. 18.00 på fredager og etter kl. 16.00 på dager før søn- og 
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
 
Nr. 2: Under § 2 foreslår KrF at tiden for skjenking reduseres med en halv time for samtlige 
bestemmelser i punkt 3.1. og 3.2., dvs. at i punkt 3.1. er for eksempel skjenketiden for øl og 
vin søndag til torsdag 06.00 til 24.00. 
 
Nr. 3: Punkt 3.3. foreslår KrF følgende tillegg: 
Det er videre forbudt å skjenke brennevin på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på 
stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning 
vedtatt ved lov. 
Nytt punkt § 3 om dispensasjoner 
 
 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende forslag til endring:  
Vedr. punkt 6 og punkt 7 i rådmannens innstilling: Forslag til retningslinjer for skjønnsmessig 
saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser ved salg av alkohol og forslag til 
retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser 
ved skjenking av alkohol. 
Hanna de Presno (KrF) foreslår innskjerpede reaksjoner ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser ved salg/ skjenking av alkohol. 
Prøvevotering. 
Prøvevotering vedr. punkt 6 og 7. Forslaget nedstemt 8-1 (KrF).  
Hanna de Presno (KrF) trakk forslaget til endringer etter prøvevoteringen. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling: 
Punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
Punkt 4 ble tiltrådt 8-1 (KrF). 
Punkt 5 ble enstemmig tiltrådt. 
Punkt 6 ble tiltrådt 8-1 (KrF). 
Punkt 7 ble tiltrådt 8-1 (KrF). 
KrFs forslag nr.1 nedstemt 7-2 (KrF, A). 
KrFs forslag nr. 2 nedstemt 7-2 (KrF, SV). 
KrFs forslag nr.3 nedstemt 8-1 (KrF).  
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 12.03.2008: 
 
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra salgs- og 

skjenkebevillinger. 
2. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01 07.2008 og utløp 30.06.2012. 
3. Rådmannen delegeres myndighet til å: 
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- innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling. 
- innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Vurderes saken 

som ikke kurant forelegges den hovedutvalg for helse- og sosial. 
- innvilge søknader om utvidelse av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning.  
- fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av alkohol. 
- fastsette og beregne bevillingsgebyret og sette frist for betaling. 
- gi skriftlig advarsel ved brudd på bestemmelsene i lov og forskrift om omsetning 

av alkohol. 
- godkjenne mindre vesentlige endringer av driftskonseptet, slike vedtak legges frem 

for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak. 
- godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i så fremt 

konseptet for skjenkestedet ikke endres, slike vedtak legges frem for hovedutvalg 
for helse- og sosial som referatsak. 

- være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.  
4. Lokal forskrift om salgs og skjenketider i Ås kommune vedtas. 
5. Veiledende retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

vedtas. 
6. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 

bestemmelser ved salg av alkohol, vedtas. 
7. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 

bestemmelser ved skjenking av alkohol, vedtas. 
 
  
 


