
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3.
 03.06.2009 
 
FRA SAKSNR:  15/09 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 21.50 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:       Anne Odenmarck 
KrF:   Torger Gillebo 
 
Møtende medlemmer:  
A:  Tommy Skar, Marija Tomac  
SV:  Roberto Puente Corral 
FrP: Ove Haslie, Torill Horgen 
H: Dag Guttormsen 
Sp: Annett H. Michelsen 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:       Hildegunn Stavnes 
Sp:     Leif Sundheim 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef: Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent: Jan Einbu 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent  *.*.2009 av nestleder Tommy Skar og Torill Horgen. 
 
Underskrifter: 
 
 
 

     __________________________                             __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
 
15/09 09/1063  
SKJENKEBEVILLING 2009 - 2012 - ÅS PIZZA OG KAFÉ 
 
16/09 08/2834  
ETABLERING AV KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING - VEDTEKTER OG 
FINANSIERING 
 
17/09 09/1011  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009  
 
 
• Utvalgsmøtet tok opp økonomisituasjonen i helse- og sosialetaten til diskusjon.
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Utv.sak nr. 15/09  
SKJENKEBEVILLING 2009 - 2012 - ÅS PIZZA OG KAFÉ 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.06.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 03.06.2009: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 

i serveringsloven og Ås kommunes forskrifter til alkoholloven og serveringsloven, 
gis Ås Pizza & Kafé v/bevillingssøker Syed Hassan Zaki Shah følgende tillatelser 
fra 01.07.2009 til 30.6.2012: 
 

1.1 Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol. 

1.2 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

1.3 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 
og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

1.4 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 avslås.  
1.5 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Ås Pizza & Kafé, Raveien 

2, Ås. For definert uteplass tillates skjenking av alkohol for gruppe 1 og 2.  
1.6 Tider for skjenking av alkohol utendørs skal være i henhold til kommunal forskrift.  
1.7 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Syed Hassan Zaki Shah og som 

stedfortreder for styrer godkjennes Umran Shahzad. 
1.8 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
1.9 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og 
vedtak. 

1.10 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret 
innen april hvert år. 

1.11 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.12 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad 

sendes Helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
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Utv.sak nr. 16/09  
ETABLERING AV KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING - VEDTEKTER OG 
FINANSIERING 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, alternativ 1. 
2. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 2010-

2013. 
3. Ordningen revurderes når/hvis andre Follokommuner etablerer liknende ordninger 

og det er aktuelt med samarbeid. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.06.2009: 
Tommy Skar(A) fremmet følgende endringer til rådmannens innstilling: 
 
FORSLAG TIL NY § 2 I VEDTEKTER:  

Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige medlemmer og to 
uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer i utvalget bør ikke ha 
eller ha hatt politiske verv i Ås, eller være ansatt eller ha vært ansatt i kommunen. 
Medlemmer og varamedlemmer bør ha kompetanse blant annet innen psykologi 
og/eller barnevernspedagogikk. 

FORSLAG OM NYTT PKT 3 I INNSTILLINGEN:  

I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom Follorådet 
initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i Akershus (Fylkesmannen 
og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag for samordning eller samarbeid 
blant annet om felles sekretariatsfunksjon. Ordningen kan revurderes når/hvis andre 
Follo-kommuner etablerer liknende ordninger og det er aktuelt med et samarbeid, 
men dog ikke slik at Ås får en dårligere ordning enn den som allerede er vedtatt. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringsforslag av Tommy Skar (A) ble enstemmig 
tiltrådt.  
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.06.2009: 
1. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, alternativ 1, med følgende endringer til ny § 2 i vedtekene:  
Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige medlemmer 
og to uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer i utvalget 
bør ikke ha eller ha hatt politiske verv i Ås, eller være ansatt eller ha vært 
ansatt i kommunen. Medlemmer og varamedlemmer bør ha kompetanse blant 
annet innen psykologi og/eller barnevernspedagogikk. 

 
   

2. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 2010-
2013. 

 

3. I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom Follorådet 
initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i Akershus 
(Fylkesmannen og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag for samordning 
eller samarbeid blant annet om felles sekretariatsfunksjon. Ordningen kan 
revurderes når/hvis andre Follo-kommuner etablerer liknende ordninger og det er 
aktuelt med et samarbeid, men dog ikke slik at Ås får en dårligere ordning enn 
den som allerede er vedtatt. 

 
 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 17/09  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.06.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 03.06.2009: 
1. tertialrapport tas til orientering 
 
 
 
 
 
  


