ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal
09.04.2008 Kl. 19.00
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.
Kommunestyret kan høres direkte på radio Follo FM 99,0.
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Rådmannskontoret.

Saksliste:
 KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO DIALOGMØTE KL. 19.00-20.00 OM
KONSEKVENSUTREDNINGER FOR ENERGI, TRAFIKK, HANDEL OG
KULTURMINNER. Se brev til kommunestyret fra Steen & Strøm som ble sendt 20.02.08.

08/276
Utv.sak nr. 17/08
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE
08/500
Utv.sak nr. 18/08
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
08/436
Utv.sak nr. 19/08
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
08/697
Utv.sak nr. 20/08
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER THIEN HAI HUYNHS (H) UTTREDEN
07/2898
Utv.sak nr. 21/08
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE
TJENESTER MED NAV-KONTORET

Ås, 02.04.08

Johan Alnes
Ordfører

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes,
tlf. 64962003 eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis
dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter
etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 09.04.08:
MØTEINNKALLING:
Kontrollutvalget 04.03.08
PROTOKOLL:
Kontrollutvalget 04.03.08
Rettet protokoll kommunestyret 12.12.07
MELDING OM VEDTAK:
Formannskapets vedtak 27.02.08, f-sak 23/08: Klage på vedtak og tildeling av tilskudd for
barn med nedsatt funksjonsevne – Rustadporten barnehage.
Formannskapets vedtak 27.02.08, f-sak 24/08: Klage på vedtak om tildeling av tilskudd for
barn med nedsatt funksjonsevne – Moerlia barnehage.
DIVERSE:
Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Ås kommune
Stiftelsen Årungen ro – og padlesenter – Årsberetning 2007
Årsmelding for Ås menighet 2007

ÅS KOMMUNE
Kommunestyret

Sak 17/08

Utv.sak nr 17/08
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE
Saksbehandler:
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Ellen Grepperud

Arkivnr: L05 &13
Utv.sak nr
26/08
17/08

Saknr.:
08/276
Møtedato
12.03.2008
09.04.2008

Formannskapets innstilling 12.03.2008:
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som er nedfelt i Ås kommunes
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesenter. Ås kommune har utviklet et
planprogram for en kommunedelplan for eventuell bærekraftig utvidelse av Vinterbro
kjøpesenter. Dersom kommunen lykkes i å finne løsninger for en utvidelse som samtidig
ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det Ås kommunes vurdering at det er
uheldig om en eventuell RPB om kjøpesenter vil hindre en bærekraftig utvidelse.
Ås kommune merker seg at utkastet til RPB er basert på at slik plasskrevende varehandel bør
være sentrumsnært for å unngå klimaskadelig biltransport. Ås kommune er ikke enig i denne
tilnærmingen. Etablering av et stort kjøpesenter i Ås sentrum ville medført flere negative
konsekvenser for utviklingen av et godt sentrumsmiljø.
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slike utvidelser forutsatt at
premissene med RPB ellers blir ivaretatt.
____
Formannskapets behandling 12.03.2008:
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret.
Votering:
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V).
Første avsnitt i Ap’s forslag ble tiltrådt 8-1 (V).
Andre og tredje avsnitt i Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V).
____
Rådmannens innstilling:
Forslag til rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre er i tråd med intensjonene i
kommuneplanen (2007 – 2019) og gir gode føringer for senterutviklingen i Ås kommune.
____
Tidligere politisk behandling:
• Kommunestyresak nr 0076/00 om uttalelse til fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service
og senterstruktur.
• Kommunestyresak nr 2/08 om Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro
Avgjørelsesmyndighet:
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Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:
Høringsbrev fra Miljøverndepartementet datert 18. januar 2008 med forslag til rikspolitiske
bestemmelser om kjøpesentre
Vedlegg som ligger i saksmappen:
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur
(http://www.akershus.no/index.php?page_id=99&article_id=5936)
Utskrift av saken sendes til:
Plan- og utviklingssjef
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken
Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag til rikspolitiske bestemmelser om
kjøpesentre med en høringsfrist 15. april. Bakgrunnen for forslaget er St. meld nr 26 (2006 –
07) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I denne stortingsmeldingen ble
det varslet en revitalisering av de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for
kjøpesenterstoppen. Det ble også varslet at regjeringen ville vurdere å ta i bruk nye juridiske
virkemidler.
Hensikten med forslaget til rikspolitiske bestemmelser er å styrke eksisterende by- og
tettstedssentre og bidra til miljøvennlige transportvalg, dvs unngå en utvikling som fører til
byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.
Forslaget innebærer at Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i
Akershus (2001) får juridisk virkning og at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i
samsvar med denne fylkesdelplanen. Bestemmelsene gir en definisjon av kjøpesentre.
Med kjøpesenter forstås detaljehandel i bygningsmessige enheter og
bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg
som krever kunde eller medlemskort for å få adgang. Med detaljhandel menes salg
av alle typer varer direkte til forbruker, dvs både dagligvarehandel og faghandel,
inklusive salg av plasskrevende varer.
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur gir mål og retningslinjer for
utviklingen av senterstrukturen i Akershus. Fylkedelsplanen gir retningslinjer for lokalisering
av handel og privat tjenesteyting i Ås og viser at Ås sentrum skal styrkes som kommunesenter
og at Vinterbro handelssenter skal være et lokalsenter der det forutsettes at handelstilbud
basert på et regionalt marked ikke videreutvikles. I hht retningslinjene vil det være i strid med
fylkesdelplanen å etablere eller utvide kjøpesentre utenfor sentrumsområder. I fylkesdelplanen
er det kun Ås sentrum som er definert som et sentrumsområde.
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I høringsbrevet fra Miljøverndepartementet ber departementet om at kommunene ikke vedtar
arealplaner i strid med de rikspolitiske bestemmelsene i perioden fram til kongelig resolusjon.
Departementet ber også fylkesmennene om å være spesielt oppmerksomme på planer og
søknader om etableringer og utvidelser av kjøpesenter i kommunene i denne perioden.
Kommunestyret har vedtatt at det skal settes i gang et arbeid med en kommunedelplan for
Vinterbro. Planprogrammet for dette arbeidet ble vedtatt i kommunestyret 31.01.08. I hht
planprogrammet er det bl a tenkt en utvikling av eksisterende Vinterbro handelssenter som et
lokalsenter, i form av utvidet handel med plasskrevende varegrupper. I kommunestyrets
vedtak står det bl a at rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre skal være førende for
kommunedelplanen når disse foreligger.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse
I Kommuneplanen (2007 – 2019) er det et mål å styrke Ås sentrum og Vinterbro handelssenter
innenfor de rammene sentrale og regionale myndigheter fastsetter. Kommuneplanens
intensjoner er i samsvar med forslaget til rikspolitiske bestemmelser.
I det pågående arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro har kommunestyret vedtatt at
rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre skal være førende for kommunedelplanen når disse
foreligger.
Rådmannen finner det viktig å påpeke at det anses å være en betydelig konflikt mellom
forslaget til rikspolitiske bestemmelser og det tiltaket som er foreslått i planprogrammet om
utvidelse av handel med plasskrevende varegrupper. De øvrige tiltakene som planlegges som
konferansehotell, skitunell for langrenn og skiskyting og innendørs alpinanlegg er ikke i
samme grad konfliktfylt i forhold til forslaget til rikspolitiske bestemmelser. Steen og strøm
hevder imidlertid at tiltaket knyttet til handel med plasskrevende varer er en forutsetning for
realiseringen av de øvrige tiltakene. Både Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen
mener i sine uttalelser til planprogrammet at en utvidelse av Vinterbro handelssenter som
handels- og opplevelsested innebærer betydelige konflikter i forhold til føringene gitt i
fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Fylkeskommunen mener bl a etableringen
med plasskrevende varer og servicetilbud innebærer en videreutvikling av Vinterbro
handelssenter som regionalt kjøpesenter.
Konklusjon:
Rådmannen mener de foreslåtte rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre er i hht
intensjonene i kommuneplanen. De gir gode føringer for senterutviklingen i Ås kommune.

ÅS KOMMUNE
Kommunestyret

Sak 18/08

Utv.sak nr 18/08
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Saksbehandler: Berith Trobe Dahlgren
Utvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Arkivnr: F61 &18
Utv.sak nr
6/08
/
4/08
18/08

Saknr.:
08/500
Møtedato
12.03.2008
12.03.2008
09.04.2008

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.03.2008:
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.
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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. 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………………
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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
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).
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
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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.
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.
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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.
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.
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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: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til
kommunestyret.
____
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.03.2008:
Kari Ødegaard (A) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiets representanter i
HOK som vil uttale seg om Temaplanen for rusmiddelpolitikk i Ås kommune. Uttalelsen skal
følge saken:
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:
mål – tiltak- ansvar og evaluering.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt å følge saken.
____
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008:
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.
Arbeiderpartiets representanter i HOK har følgende uttalelse til Temaplanen for
rusmiddelpolitikk i Ås kommune som skal følge saken:
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:
mål – tiltak- ansvar og evaluering.
____
Ungdomsrådet har ikke behandlet Temaplan for rusmiddelpolitikk, men vil ta opp saken på
generelt grunnlag på møtet 10.04.08.
____
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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 behandlene tiltak og søkes innarbeidet i
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden.
____
Ungdomsrådet avlyste det oppsatte møtet 06.03.08. Ungdomsrådet har ikke behandlet
Temaplan for rusmiddelpolitikk, men vil ta opp saken på generelt grunnlag på møtet 10.04.08.
Tidligere politisk behandling:
1. K-sak 0031/04
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial
2. Ungdomsrådet
3. Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykt vedlegg sendes alle aktuelle utvalg 05.03.08)
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2008-2012 med endringer som
hovedutvalget for helse og sosial tiltrådte 12.03.08.
2. Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2008-2012.
Utskrift av saken sendes til:
Helse- og sosialsjefen/Hovedutvalg for helse og sosial
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.
Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, blant annet fordi tidlig
alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika. Undersøkelser viser dessuten at
blandingsmisbruk av flere rusmidler samtidig er mest utbredt blant rusmiddelmisbrukere
i Norge. Det er også viktig at Ås kommune fører en enhetlig rusmiddelpolitikk
ved at bevillingsordninger og øvrig forebygging sees i en sammenheng med behov for innsats
på rehabiliteringsområdet.
Dette er bakgrunnen for at administrasjonen har utformet en helhetlig rusmiddelpolitisk
temaplan.
Forebygging av rusmisbruk og tiltak overfor rusmisbrukere.
Rusmiddelpolitikk handler om solidaritet med enkeltmennesker og om samfunnets evne til
solidaritet. Rusmiddelproblemer handler om sosial ulikhet, om samfunnsutvikling, om
utstøting av dem som ikke lykkes og om å mestre utfordringer i skole og arbeidsliv. Det er de
grunnleggende politiske veivalgene som betyr mest for rusutviklingen i samfunnet og som
bestemmer om vi har et samfunn med et sterkt fellesskap, eller om hver enkelt skal være sin
egen lykkes smed.
Hele rusfeltet må ses i sammenheng og forankres i kommunestyrets helhetlige
rusmiddelpolitikk. Det handler om å få til de gode tjenestene der brukeren står i sentrum. Det
holdes fast ved menneskers rett til verdighet selv i de mest krevende situasjoner. Tjenestene
skal bygges rundt enkeltmenneskers behov for hjelp samtidig som vi må holde fast ved de
brede strategiene som vi vet virker.
Ingen kan forbedre situasjonen på rusfeltet alene. For å nå målene må vi samarbeide på tvers
av fag- og etatsgrenser og med spesialisthelsetjenesten.
Rusmiddelpolitikken handler om å gjøre politiske valg og prioriteringer.
Det å forebygge at rusmiddelproblemer er det beste for individ og for samfunn. Det trengs
både bred innsats rettet mot hele befolkningen og smale tiltak for de gruppene som vi vet er i
faresonen. Særlig må vi bygge rusfrie arenaer for barn og unge for å forebygge
rusmiddelproblemer som kan følge dem resten av livet.
Både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten trenger vi lavterskeltilbud. Vi trenger personer
til oppsøkende og ambulerende virksomhet og tilbud utenom normal arbeidstid som kan møte
brukerne.
Ås kommune har utviklet flere lavterskeltilbud for eksempel ungdomsklubber, familie- og
nettverksteamet, ungdomsteamet ved ungdomsskolene, helsestasjon for ungdom,
miljøarbeidertjeneste v/sosialkontoret som er viktig å videreutvikle og opprettholde.
Alkoholpolitikk/ Narkotikapolitikk.
I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser
vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for
enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Vi bør arbeide for at
balansen mellom folkehelsehensyn og bransjehensyn på lokalt nivå forskyves til fordel for
folkehelsen. Selv om alkohol er en lovlig vare som flertallet av den voksne befolkningen
bruker kontrollert, er det viktig å holde fast ved at alkohol ikke er en ordinær handelsvare.
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Det er utvilsomt at det handler om store samfunnsmessige omkostninger, både i form av tapt
arbeidsinnsats og behandlings- og omsorgsomkostninger.
I narkotikapolitikken er det mange vanskelige avveininger mellom juridiske og sosialpolitiske
hensyn. Narkotika er og skal være forbudt. Likevel er det vår plikt å ta vare på de som er
rusmiddelavhengige. Tjenestene skal være helhetlige, sammenhengende og preget av respekt
og solidaritet. Det stiller krav til oss, både som enkeltmennesker og som samfunn.
Målet må være å ta vare på alle, men det er særlig viktig å ta vare på de unge som er i en
rehabiliteringsprosess. Aksept og inkludering fra omverdenen er ofte helt avgjørende for om
de lykkes. Stigmatisering av mennesker med rusmiddelproblemer og deres nærmeste kan ikke
aksepteres. Vårt samfunn må være robust nok til å ha rom for alle.
Vi må akseptere at rusmiddelavhengige kan få tilbakefall og tar irrasjonelle valg. Tilbakefall
kan gi viktig lærdom og må ikke bare betraktes som et tilbakeskritt i rehabiliterings-prosessen.
Rusmiddelavhengige skal gis mulighet til arbeid, sosial inkludering og til reintegrering i
nærmiljøet. Alle skal kunne bo trygt og godt.
Tiltak for å begrense forbruket av rusmidler bidrar til å redusere fattigdom og sosiale
forskjeller i helse. Arbeidet på rusfeltet må ses i sammenheng med regjeringens innsats for å
styrke inkluderingen i arbeidslivet, tiltak mot fattigdom, sosiale helseforskjeller,
opptrappingsplan for psykisk helse, strategi for habilitering og rehabilitering og strategien På
vei til egen bolig.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder tiltak for bostedsløse, boligsosialt arbeid og
kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere i Ås kommune. De skal være ferdig med
utredningen i oktober 2008.
Salgs- og skjenkebevillingene.

De kommunale salgs- og skjenkebevillingene for alkoholholdig drikk skal gjennomgå
ny søknadsbehandling senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf.
alkoholloven § 1-6.
Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette tar loven sikte på å begrense forbruket av
alkoholdige drikkevarer, jf. alkoholloven § 1-1.
Alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt er ment å sikre at omsetningen skjer i
betryggende former. Beslutninger om tildeling av salgs- eller skjenkebevillinger er
skjønnsmessige avgjørelser, som skal treffes på grunnlag av alkoholpolitiske vurderinger.
Alkoholloven §§ 3-2 og 4-3 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar
med alminnelige forvaltningsrettslige regler.
Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. Vilkåret må
således ha saklig sammenheng med bevillingen, f.eks. fremme alkohollovens formål, lette
kontrollen eller avverge skadevirkningene ved salg av alkoholholdig drikk. Vilkåret må ikke
være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig.
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Rådmannen har valgt å lage en egen sak som omhandler retningslinjer for behandling av
søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, behandling av brudd på alkoholloven og lokal
forskrift om salgs- og skjenketider og lukketider.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at temaplan for rusmiddelpolitikk tas til etterretning og at de forslåtte
tiltakene søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for perioden.
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ÅS KOMMUNE
Kommunestyret
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Utv.sak nr 19/08
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Saksbehandler: Berith Trobe Dahlgren
Utvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Arkivnr: U63
Utv.sak nr
7/08
19/08

Saknr.:
08/436
Møtedato
12.03.2008
09.04.2008

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 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:
- 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.
Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser
ved skjenking av alkohol, vedtas.
____
Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 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:
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 sønog helligdager skal salget opphøre kl. 16.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.
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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).
Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 12.03.2008: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til
kommunestyret.
____
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret.
____
Tidligere politisk behandling:
K-sak 31/04, 37/04 og 19/06
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
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1. Hovedutvalg for helse- og sosial
2. Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Forslag til forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune.
2. Forslag til retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger.
3. Forslag til retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens
bestemmelser ved salg av alkohol.
4. Forslag til retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens
bestemmelser ved skjenking av alkohol.
Vedlegg som ligger i saksmappen:
1. Alkoholloven
2. Serveringsloven
3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk
4. Lokal forskrift om skjenketider for øl, vin, brennevin, samt lukningstider, Ås
kommune
Utskrift av saken sendes til:
1. Alle med salgs- eller skjenkebevillinger
2. Hafslund Sikkerhet Bedrift
3. Lensmannen i Ås
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Ås kommune har vært liberale med å bevilge skjenkerett for øl, vin og brennevin og har ikke
avslått noen søknader siste periode. I tillegg har alle som har søkt om utvidet skjenking for en
enkelt anledning fått dette innvilget.
Antall salgs- og skjenkesteder har vært stabilt de siste årene. Jfr. temaplan for
rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2008-2012.
Kommunen har ikke hatt tak på antall skjenkebevillinger totalt, med den begrunnelsen at
markedet i Ås kommune vil sette ett naturlig tak på antall spisesteder i kommunen. Dette ser
ut til å være korrekt. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det settes ett tak. Da det kan føre
til forskjellsbehandling av søkere i perioden.
Det kan legges vekt på at man f.eks. ønsker ølsalg kun i butikker med et bredt vareutvalg, eller
i spesialbutikker. I Ås er det vedtatt at bevilling for salg av øl gis til dagligvarebutikker og at
det ikke opprettes ett eget ølutsalg. Rådmannen anbefaler at dette videreføres.
Rådmannen fremmer gjeldende retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger og sanksjoner ved brudd på alkoholloven med forskrifter. Rådmannen har
ikke sett det nødvendig å gjøre noen endringer i disse.
I forslaget til retningslinjer for brudd på alkohollovens bestemmelser er det foreslått at der
hvor det kun skal sendes skriftlig advarsel, kan dette gjøres av administrasjonen etter delegert
myndighet. Rådmannen anbefaler at denne myndigheten fortsatt er delegert til
administrasjonen.
Lokal forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.
Skjenketider i gjeldende forskrift for øl og vin er:
- søndag til torsdag kl. 06.00 fram til kl. 00.30 påfølgende døgn.
- For sluttede selskaper kan skjenking av øl og vin søndag til torsdag forègå i tiden 06.00
fram til 01 .30 påfølgende døgn.
- Fredag og lørdag kan skjenking av øl og vin foregå i tiden 06.00 fram til kl. 02.00
påfølgende døgn.
Ingen av skjenkestedene har bedt om å utvide dagens skjenketider, med unntak av
Studentersamskipnaden i Ås (SiÅs).
Adm. direktør begrunner dette med at de har de fleste åpne arrangementer på SiÅs på
onsdager og fredager og at det er for tidlig å avslutte skjenkingen allerede kl. 00.30 på
onsdager. Han ser heller ingen god begrunnelse for å skille mellom onsdager og fredager. Han
ønsker å følge maksimum grensen i alkoholloven dvs. frem til klokken 03:00 alle dager.
Adm. direktør mener videre at skjenketiden bør være lik for både åpne og for sluttede
selskaper og ser ingen god begrunnelse for at det skal være forskjellig.
Begrunnelsen for at sluttende selskaper skal kunne skjenke en time lenger er at disse
arrangementene i hovedsak er jubileer, firmafester og lignende.
Kommunen har behandlet en rekke søknader gjennom årene fra SiÅs om utvidet skjenketid og
de er alle blitt innvilget.
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Lensmannen har da satt krav til vakthold og har avsatt ekstra politiressurser når SiÅs har sine
store arrangementer. Hvis alminnelig skjenketid utvides til kl 03.00 har ikke politiet ressurser
til å følge opp dette.
Ett av kommunens virkemiddel for å redusere alkoholforbruket er nettopp å redusere
skjenketider. I tillegg er alle arrangementer ved SiÅs knyttet opp i mot ungdommer.
Lensmannen i Ås anbefaler at dagens skjenketider opprettsholdes.
Rådmannen støtter lensmannens uttalelse og vil anbefale at man opprettholder nåværende
skjenketider.
Skjenkekontroller
§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol tilligger kommunen, med unntak av
vinmonopolet.
Alkoholloven pålegger at hvert sted med skjenkebevilling skal kontrolleres minst 1 gang årlig
mot 3 ganger tidligere. Kommunen skal minimum kontrollere 3 ganger antall salgs- og
skjenkesteder i året. Det betyr at man kan intensivere kontroller på salgs- eller skjenkesteder
hvor man kan anta at alkoholloven brytes.
Kontrollene målstyres bl.a. ut fra det enkelte salgs- og skjenkesteds konsept, geografi,
åpningstid, sesong og innrapporterte forhold.
Kontrollørene
retter
oppmerksomhet
spesielt
mot
følgende
forhold:
. Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
. Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset
. Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk utover fastsatt salgs-/skjenketid
.
Omsetning
av
narkotika
på
skjenkestedet
.
Brudd
på
forbudet
mot
alkoholreklame
. Diskriminering
Kontrollørene skal etter gjennomført kontroll alltid legitimere seg overfor ansvarshavende ved
stedet. Dersom det har blitt observert overtredelser av alkoholloven vil kontrollørene kort
redegjøre for hva som har blitt observert. Ved grove overtredelser vil
bevillingshaver tilskrives om resultatet av kontrollen innen én uke, med to ukers svarfrist.
Rapporter om overtredelser av alkoholloven tillegges vekt ved vurdering av om sanksjoner
skal iverksettes.
Inndragning av skjenkebevilling.
Ved overtredelser av alkoholloven, manglende innbetaling av bevillingsgebyr eller grove
vandelsmessige forhold, kan kommunen fatte vedtak om inndragning av salgs- eller
skjenkebevilling. Inndragningstiden kan variere fra en dag til ut bevillingsperioden (maksimalt
4 år), avhengig av overtredelsens grovhet og karakter.
Ved inndragning av skjenkebevillingen kan bevillingshaver fortsatt drive alkoholfri
serveringsvirksomhet.
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Suspensjon eller tilbakekalling av serveringsbevilling
Ved overtredelser av serveringsloven kan serveringsbevillingen midlertidig bli suspendert, og
stedet må umiddelbart stoppe sin virksomhet. Ved alvorlige overtredelser av lover og
regelverk kan serveringsbevillingen tilbakekalles.
Ved manglende serveringsbevilling kan heller ikke skjenkebevillingen benyttes.
Årsaker til inndragning av bevilling.
Forhold som oftest medfører advarsel eller inndragning av bevilling er:
- Det er solgt eller skjenket alkohol til personer som ikke fyller alderskravene
- Det er solgt eller skjenket alkohol til personer som er åpenbart beruset
- Salg eller skjenking utover salgs- eller skjenketiden.
- Manglende innsending av oppgaver over omsatt mengde alkoholholdig drikk og/eller
manglende innbetaling av bevillingsgebyr til kommunen.
- Kravet til uklanderlig vandel er ikke oppfylt
- Gjentatt omsetning av narkotika på et serveringssted.
Inndragningstidens lengde
Skjenking til overstadig berusede personer eller til mindreårige, avdekkes normalt gjennom
kontroller. Det samme gjelder salg av øl eller rusbrus til mindreårige. Inndragningsperioden
vil være avhengig av sakens alvor, eller de(n) mindreåriges alder.
Ved manglende innsending av omsetningsoppgaver og manglende betaling av bevillingsgebyr
har kommunen i flere år praktisert det slik at bevillingen inndras til
gebyret er betalt, men minimum for seks uker.
Vandelskravene gjelder for hele perioden, og politiet, skattefogden,
likningskontoret, fylkesskattekontoret har en selvstendig plikt til å melde fra til kommunen når
de avdekker ”forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet”.
Dersom det avdekkes dårlig vandel, vil inndragning kunne skje for resten av
bevillingsperioden (fireårsperioden).
Fastsettelse av reaksjon
Reaksjonen vil alltid måtte fastsettes individuelt og etter en konkret vurdering av det enkelte
tilfellet. Ved overtredelser ligger det innenfor kommunens frie forvaltningsskjønn å avgjøre
reaksjonsformen og inndragningstidens lengde.
Reaksjoner må imidlertid ikke være uforholdsmessig i forhold til overtredelsens art og
omfang. Blant annet blir følgende momenter vektlagt ved fastsettelse av reaksjon:
• Type overtredelse
• Overtredelsens grovhet
• Antall overtredelser
• Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene
• Tidligere praktisering av bevillingen
• Likebehandlingshensyn
Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi sin tilbakemelding. Fristen
for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker.
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Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt blir saken vurdert. Vurderingen kan
resultere i at bevillingshaver får en advarsel eller at bevillingen inndras.
Klage på vedtak
Vedtak om inndragning av skjenkebevilling eller tilbakekall av serveringsbevilling kan
påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen fremsettes skriftlig overfor kommunen.
ANBEFALINGER:
Rådmannen anbefaler at forslagene til retningslinjer ved saksbehandling av søknader om
salgs- eller skjenkebevilling, retningslinjene for brudd på alkoholloven, lokal forskrift for
salgs- og skjenketider vedtas.

Sak 19/08

1 Forslag til forskrift om salgs og skjenketider.
(Endringer er skrevet i skråskrift og i uthevet skrift.)
FOR 1996-07-03 nr 757: Forskrift om salgs og skjenketider for øl, vin, brennevin, samt
lukningstider, Ås kommune, Akershus.
DATO:
FOR-1996-07-03-757
DEPARTEMENT:
NB (Næringsbestemmelser)
AVD/DIR:
PUBLISERT:
II 1996 247
IKRAFTTREDELSE: 1996-09-28
SIST-ENDRET:
2008-04-09
ENDRER:
FOR-1993-01-05-55
GJELDER FOR:
Ås kommune, Akershus.
HJEMMEL:
LOV-1989-06-02-27-§4-4 . LOV 1997-06-13 nr. 55

FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ØL, VIN, BRENNEVIN SAMT
LUKNINGSTIDER I ÅS KOMMUNE, AKERSHUS.
§ 1. Lukningstider
§ 2. Skjenketider
§ 3. Straffebestemmelser
Fastsatt av Ås kommunestyre 9. april 2008 med hjemmel i lov av 1997 -06-13-55, sist endret Lov
2007-12-21-133 fra 2008-01-01Serveringsloven og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av
alkoholholdig drikk m.v. § 4-4. Stadfestet av fylkesmannen i Oslo og Akershus ……………...
§ 1. Lukningstider
I medhold av lov av 1997 -06-13-55, sist endret Lov 2007-12-21-133 fra 2008-01-01 Serveringsloven
og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 tredje ledd. fastsatt
følgende:
1.1 Salgssteder
Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent
alkohol. Jfr. Alk.loven §3.7
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl.
08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. 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, og
etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag..
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
folkeavstemning vedtatt ved lov.
Serveringssteder
2.1 Lukketider
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Serveringssteder skal som hovedregel holdes lukket fra kl. 01.00 til 06.00 mandag til fredag.
Serveringssteder skal for sluttede selskaper holde lukket 02.00 til 06.00 mandag til fredag.
Lørdag og søndag skal serveringssteder holdes lukket fra 02.30 til 06.00.

§ 2. Skjenketider
I medhold av § 4 i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27, har Ås kommunestyre den 9. april 2008 i
sak …/08 fastsatt følgende:
3.0 Skjenking av alkohol etter kommunal bevilling kan foregå etter følgende tider:
3.1. ØL og vin
Skjenking av øl og vin søndag til torsdag kan foregå i tiden 06.00 fram til kl. 00.30 påfølgende
døgn. For sluttede selskaper kan skjenking av øl og vin søndag til torsdag foregå i tiden 06.00 fram
til 01.30 påfølgende døgn. Fredag og lørdag kan skjenking av øl og vin foregå i tiden 06.00 fram
til kl. 02.00 påfølgende døgn.
3.2. Brennevin
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan mandag til torsdag
foregå i tiden fra kl. 13.00 fram til kl. 00.30 påfølgende døgn. For sluttede selskaper kan skjenking
av brennevin mandag til torsdag foregå i tiden 13.00 fram til 01.30 påfølgende døgn. Fredag og
lørdag kan skjenking av brennevin foregå i tiden 13.00 fram til kl. 02.00 påfølgende døgn.
3.3 Skjenketider utendørs
Mandag til torsdag
kl.10:00- 23:00
Fredag til lørdsg
kl. 10:00 -24:00
Søndag
kl. 12:00- 23:00
Kommunestyret kan når særlige grunner foreligge dispensere fra denne bestemmelsen
3.4 Forbud:
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl.
03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00
Jfr. alk.l §.4-4.
3.5. Dispensasjoner
Rådmannen kan når særlige grunner foreligger dispensere fra denne forskrift.
Enkeltvedtak fattet under dette punkt kan påklages til formannskapet etter forvaltningslovens
regler.
§ 3. Straffebestemmelser
Overtredelse av disse vedtekter straffes i samsvar med bestemmelsene i kap.10 i lov om omsetning
av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27.
Forskriften trer i kraft etter utlysing i Norsk Lovtidende.
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2 Forslag til veiledende retningslinjer for saksbehandling av salgsog skjenkebevillinger i Ås kommune i bevillingsperioden.

A. Bevillingsperiode
1. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01.07.2008 og utløp 30.06.2012.
2. Bevilling gis for hele bevillingsperioden.
B. Vedrørende skjenking av alkohol
1. Med alminnelig bevilling for skjenking av øl og vin, menes for Ås kommune øl som
inneholder 2,5 % - 4,75% volumprosent alkohol og annen alkoholholdig drikk med lavere
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og alle typer vin.
2. Det kan innvilges skjenkebevilling for øl med 4,76 - 7 volumprosent alkohol i tidsrommet
01.11. – 15.01.
3. 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.
4. Utendørs serveringsareal
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert
uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3.
5. Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav
vurderes oppfylt:
- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den vesentligste
del av stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende middagstilbud
- Det kreves bestilling/servering ved bordene
Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som
spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin
6. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til bevertningssteder i tilknytning til:
- idrettslag,
- i idrettshaller
- helsestudio
- aktivitets-/fritidssenter for barn og unge
- gatekjøkken/storkiosker
- det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer.
7. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder som retter seg spesielt mot barn og
ungdom under 18 år og som har en enkel meny uten servering ved bordene
C. Vedrørende salg av øl og annen alkoholholdig drikk:
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Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å
ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen
alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

D. Vurdering av søkeren:
1. Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses som egnet til å
ha salgs eller skjenkebevilling.
Det skal tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av:
- brudd på vilkår som er satt for bevillingen
- brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
- endring av driftskonsept uten godkjenning
- klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet
- brudd på reklamebestemmelser
2. Vurderes søker til ikke å oppfylle vandelskravene i alkohollovens § 1-7b, på grunnlag av negativ
uttalelse fra politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte og avgiftsmyndigheten
om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis.
Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.
E. Endringer i bevillingsperioden
1. Ønsker bevillingshaver å endre sin virksomhet etter at bevilling er gitt, må endringen
godkjennes. Mindre vesentlige endringer av driftskonseptet kan godkjennes administrativt av
rådmannen.
Slike vedtak legges frem for formannskapet som referatsak.
2. Skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i perioden kan godkjennes administrativt
av rådmannen så fremt konseptet for skjenkestedet ikke endres. Slike vedtak legges frem for
formannskapet som referatsak.
F. Kunnskapstest
Rådmannen er prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.
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Vedlegg 3

3

Forslag til retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på
alkohollovens bestemmelser ved salg av alkohol.
I medhold av alkoholloven § 1.8, 1.9 og 9. Forskrift om alkoholomsetning kap. 3,8, 10 og
14 har kommunestyret vedtatt retningslinjer ved brudd på alkohollovens bestemmelser.
Når det foreligger dokumentasjon i form av kontrollrapport eller melding fra politiet for brudd
på regelverk for salg av alkoholholdige drikker, eller annet regelverk som har sammenheng
med alkohollovens formål skal rådmannen komme med forslag til reaksjon.
Saken avgjøres av hovedutvalg for helse- og sosial.
Administrasjonen kan gi skriftlig advarsel når det er i henhold til retningslinjene. Slike vedtak
legges frem for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak.

Fastsettelse av reaksjon
Reaksjonen vil alltid måtte fastsettes individuelt og etter en konkret vurdering av det enkelte
tilfellet. Ved overtredelser ligger det innenfor kommunens frie forvaltningsskjønn å avgjøre
reaksjonsformen og inndragningstidens lengde.
Reaksjonen må imidlertid ikke være uforholdsmessig i forhold til overtredelsens art og
omfang. Blant annet blir følgende momenter vektlagt ved fastsettelse av reaksjon:
• Type overtredelse
• Overtredelsens grovhet
• Antall overtredelser
• Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene
• Tidligere praktisering av bevillingen
• Likebehandlingshensyn
Varsling av bevillingshaver
I alle tilfeller der det foreligger grove brudd på alkoholloven vil bevillingshaver bli tilskrevet.
I brevet blir han forelagt kopi av kontrollrapporten eller annet som skal danne grunnlaget for
en reaksjon. I brevet blir bevillingshaver også varslet om at kommunen som
bevillingsmyndighet vurderer å reagere på overtredelsen enten ved en skriftlig advarsel eller
ved inndragning av bevillingen.
Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi sin tilbakemelding. Fristen
for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker.
Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt blir saken vurdert. Vurderingen kan
resultere i at bevillingshaver får en advarsel eller at bevillingen inndras.
Følgende reaksjonsmåter benyttes ved:
Første gangs overtredelse:
1. Ved første gangs overtredelse av lokal forskrift om tidsgrenser for salg av alkohol gis
en skriftlig advarsel. Er overtredelsen grov inndras bevillingen fra 1 – 7 dager.
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2. Ved første gangs overtredelse av forskrift § 3-1 salg til personer som er åpenbart er
påvirket av rusmidler inndras bevillingen fra 1-7 dager.
3. Ved første gangs overtredelse av forskrift § 3-2 de ansatte skal påse at det ikke drikkes
alkohol i salgslokalet gis det en advarsel.
4. Ved første gangs overtredelse av forskriften § 2-4 om salg til underårige, eller
underåriges delaktighet i salg av alkoholholdig drikk, inndras bevillingen for 2 til 4
uker.
5. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører gis skriftlig advarsel.
Ved andre gangs overtredelse:
1. Ved andre gangs overtredelse av lokal forskrift om tidsgrenser for skjenking av alkohol
inndras bevillingen inntil 2 uker.
2. Ved andre gangs overtredelse av forskrift § 3-1 salg til personer som er åpenbart er
påvirket av rusmidler inndras bevillingen fra 8-14 dager.
3. Ved andre gangs overtredelse av forskriften § 3-2 de ansatte skal påse at det ikke
drikkes alkohol i salgslokalet inndras bevillingen inntil 7 dager.
4. Ved andre gangs overtredelse av forskriftens § 2-4 om salg til underårige, eller
underåriges delaktighet i salg av alkoholholdig drikk, inndras bevillingen for 4 uker.
5. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til alk.loven
§1-7, 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uke.
Ved flere gangers overtredelse:
1. Ved tredje gangs overtredelse av ovennevnte bestemmelser i alkoholloven, inndras
bevillingen for resten av bevillingsperioden
Annet:

1. Ved brudd på vandelskravet Alk.lov §1-7b vurderes inndragning av bevilling.
2. Omsetningsdokumentasjon som ikke er attestert av regnskapsbyrå eller revisor
eller innlevert til fastsatt dato, inndras bevillingen inntil dokumentasjon er gitt.
3. Ved manglende dokumentasjon på intern kontroll §8 gis det først en advarsel,
deretter inndras bevillingen til systemet er etablert.
Det gis en frist på 14 dager til etablering av intern kontroll.
4. Ved brudd på reklameforbudet § 14 gis en advarsel.
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Vedlegg 4

4

Forslag til retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på
alkohollovens bestemmelser vedrørende skjenking av alkohol.

I medhold av alkoholloven § 1.8, 1.9 og Forskrift om alkoholomsetning kap. 4, 8, 9 og 10.
har kommunestyret vedtatt retningslinjer ved brudd på alkohollovens bestemmelser.
Når det foreligger dokumentasjon i form av kontrollrapport eller melding fra politiet for brudd
på regelverk for salg eller skjenking av alkoholholdige drikker, eller annet regelverk som har
sammenheng med alkohollovens formål skal rådmannen komme med forslag til reaksjon.
Saken avgjøres av hovedutvalg for helse- og sosial.
Administrasjonen kan gi skriftlig advarsel når det er i henhold til retningslinjene. Slike vedtak
legges frem for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak.
Fastsettelse av reaksjon
Reaksjonen vil alltid måtte fastsettes individuelt og etter en konkret vurdering av det enkelte
tilfellet. Ved overtredelser ligger det innenfor kommunens frie forvaltningsskjønn å avgjøre
reaksjonsformen og inndragningstidens lengde.
Reaksjonen må imidlertid ikke være uforholdsmessig i forhold til overtredelsens art og
omfang. Blant annet blir følgende momenter vektlagt ved fastsettelse av reaksjon:
• Type overtredelse
• Overtredelsens grovhet
• Antall overtredelser
• Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene
• Tidligere praktisering av bevillingen
• Likebehandlingshensyn
Varsling av bevillingshaver
I alle tilfeller der det foreligger grove brudd på alkoholloven vil bevillingshaver bli tilskrevet.
I brevet blir han forelagt kopi av kontrollrapporten eller annet som skal danne grunnlaget for
en reaksjon. I brevet blir bevillingshaver også varslet om at kommunen som
bevillingsmyndighet vurderer å reagere på overtredelsen enten ved en skriftlig advarsel eller
ved inndragning av bevillingen.
Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi sin tilbakemelding. Fristen
for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker.
Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt blir saken vurdert. Vurderingen kan
resultere i at bevillingshaver får en advarsel eller at bevillingen inndras.
Følgende reaksjonsmåter benyttes ved:
Første gangs overtredelse:
1. Ved første gangs overtredelse av lokal forskrift om tidsgrenser for skjenking av
alkohol gis en skriftlig advarsel. Er overtredelsen grov inndras bevillingen fra 1 – 7
dager.
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2. Ved første gangs overtredelse av forskrift § 4-1 personer som er åpenbart påvirket av
rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Er overtredelsen grov inndras
bevillingen fra 1-7 dager.
3. Ved første gangs overtredelse av forskrift § 4-2 det må ikke skjenkes drikk til person
som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende
må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen fra 1-7 dager
4. Ved første gangs overtredelse av forskriften § 4-3 om salg eller skjenking til
underårige, eller underåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholholdig drikk,
inndras bevillingen for 2 til 4 uker.
5. Ved første gangs overtredelse av forskriftens § 4-4 Det må påses at gjestene ikke nyter
medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater
skjenkestedet, gis det en advarsel.
6. Ved overtredelse av forskriften § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2-4 cl,
med unntak av cocktails, gis en skriftlig advarsel.
7. Ved første gangs overtredelse av forskriftens § 4-6 om skjenkestedets plikt til å føre
alkoholsvake og alkoholfrie drikker gis en skriftlig advarsel.
8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører gis skriftlig advarsel.
Ved andre gangs overtredelse:
1. Ved andre gangs overtredelse av lokal forskrift om tidsgrenser for skjenking av alkohol
gis en skriftlig advarsel. Hvis overtredelsen vurderes til grov inndras i stedet
bevillingen inntil 3 uker.
2. Ved andre gangs overtredelse av forskrift § 4-1 personer som er åpenbart påvirket av
rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet, gis en skriftlig advarsel. Hvis
overtredelsen vurderes til grov inndras i stedet bevillingen fra 8-14 dager.
3. Ved andre gangs overtredelse av forskrift § 4-2 det må ikke skjenkes drikk til person
som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende
må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen fra 8-14 dager
4. Ved andre gangs overtredelse av forskriften § 4-3 om skjenking til underårige, eller
underåriges delaktighet i skjenking av alkoholholdig drikk, inndras bevillingen for 3
uker.
5. Ved andre gangs overtredelse av forskriftens § 4-4 Det må påses at gjestene ikke nyter
medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater
skjenkestedet, inndras bevillingen inntil 7 dager.
6. Ved overtredelse av forskriften § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2-4 cl,
med unntak av cocktails, gis det en advarsel.
7. Ved andre gangs overtredelse av forskriftens § 4-6 om skjenkestedets plikt til å føre
alkoholsvake og alkoholfrie drikker, gis en skriftlig advarsel.
8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til alk.loven
§1-7, 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uker.
Ved flere gangers overtredelse:
1. Ved tredje gangs overtredelse av lokal forskrift om tidsgrenser for skjenking av
alkohol, inndras bevillingen inntil 3 uker.
2. Ved tredje gangs overtredelse av forskrift § 4-1 personer som er åpenbart påvirket
av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet, inndras bevillingen for resten av
bevillingsperioden.
3. Ved tredje gangs overtredelse av forskrift § 4-2 det må ikke skjenkes drikk til
person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at
vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen for resten av

Sak 19/08

bevillingsperioden.
4. Ved tredje gangs overtredelse av forskriften § 4-3 om skjenking til underårige, eller
underåriges delaktighet i skjenking av alkoholholdig drikk, inndras for resten av
bevillingsperioden.
5. Ved flere gangers overtredelse av forskriftens § 4-4 Det må påses at gjestene ikke
nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de
forlater skjenkestedet, inndras bevillingen inntil 7 dager.
6. Ved overtredelse av forskriften § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2-4
cl, med unntak av cocktails, gis det en advarsel.
7. Ved flere gangers overtredelse av forskriftens § 4-6 om skjenkestedets plikt til å
føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker, gis en skriftlig advarsel.
8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til
alk.loven §1-7, 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uker.
Annet:

1. Ved brudd på vandelskravet Alk.lov §1-7b vurderes inndragning av bevilling.
2. Omsetningsdokumentasjon som ikke er attestert av regnskapsbyrå eller revisor
eller innlevert til fastsatt dato, inndras bevillingen inntil dokumentasjon er gitt.
3. Ved manglende innbetaling av skjenkebevillingsgebyr inndras bevillingen inntil
gebyret er betalt.
4. Det er hjemmel for å inndra bevillingen dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt
diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 349a.
5. Ved manglende dokumentasjon på intern kontroll §8 gis det først en advarsel,
deretter inndras bevillingen til systemet er etablert.
Det gis en frist på 14 dager til etablering av intern kontroll.

Ved brudd på reklameforbudet § 14 gis en skriftlig advarsel.

ÅS KOMMUNE
Kommunestyret
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Utv.sak nr 20/08
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER THIEN HAI HUYNHS (H) UTTREDEN
Saksbehandler:
Utvalg
Kommunestyret

Annette C. Grimnes

Arkivnr: 033
Utv.sak nr
20/08

Saknr.:
08/697
Møtedato
09.04.2008

Ordførerens innstilling:
1. Thien Hai Huynh (H) har ved folkeregistrert flytting til Oslo mistet retten til å inneha
politiske verv i Ås kommune. Det må derfor foretas nyvalg til kommunestyret,
hovedutvalg og plankomiteen. Fritaket gjelder fra flyttedato.
Uttredenen har konsekvenser for Høyres kommunestyrerekke. Ordfører foretar med dette
nytt valgoppgjør etter valglovens §14-2:
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr. 15 Christin Hansen
Eidsvold(H).
2. Som nytt 5. vara i hovedutvalg for helse og sosial velges:
3. Som nytt 3. vara i plankomiteen velges:
Ordføreren i Ås, 02.04.08
Johan Alnes
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:
Ingen
Vedlegg som ligger i saksmappen:
E-post datert 27.03.08 fra Thien Hai Huynh med erkæring om utflytting ut av kommunen
Flyttemelding fra folkeregisteret
Utskrift av saken sendes til:
Thien Hai Huynh (H)
Valgte varamedlemmer
Ref. sak til hovedutvalg for helse og sosial og plankomiteen
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU/internett
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Thien Hai Huynh (H) har meldt flytting til Oslo i e-post 27.03.08. Permanent flytting er
registert i folkeregisteret. Flyttedato var 20.03.08.
Thien Hai Huynh (H) har følgende verv:
Varamedlem av:
• Kommunestyret
• Hovedutvalg for helse og sosial
• plankomiteen
Uttreden
Ved registrert flytting fra kommunen tapes valgbarheten og man er automatisk ute av vervet,
jf. Kommunelovens §15.nr. 1.
Opprykk og nyvalg
Kommunestyret, varamedlem, jf. Valglovens §14-2. nr. 2:
Det skal foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom ordfører
finner det nødvendig.
Hovedutvalg for helse og sosial og plankomiteen– varamedlem, jr. kommunelovens §16.
nr. 5 :
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, eller et annet
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn
formannskapet kan delegeres til formannskapet.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for å fylle Høyres vararekke i
kommunestyret.
Etter gruppelederens (H) vurdering vil det være behov for å fylle opp Høyres vararekke i
Hovedutvalg for helse og sosial og plankomiteen.
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Vedlegg til saksfremlegg i K-sak ?/08, 09.04.08
Kommunestyret:
Høyre
1. Egil Ørbeck
2. Hilde Kristin Eide Marås
3. Gro Haug
4. Ole Fredrik Nordby
5. Beathe Lille

4.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dag Guttormsen
Marianne Semner
Thien Hai Huynh
Jan Ove Rikheim
Bjørn Leivestad
Ulf Oppegård
Bjørn Tingstad
Håkon Henriksen

4.2 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Medlemmer
1. Anne Odenmarck - Leder
2. Marija Tomac
3. Tommy Skar - Nestleder

A
A
A

4. Roberto Puente Corral

SV

4. Ove Haslie
5. Dag Guttormsen
6. Stein S. Johannessen

FrP
H
FrP

7. Annett H. Michelsen
8. Hanna Garcia De Presno

Sp
KrF

4.3 Plankomite

Medlemmer
1. Joar Solberg
2. Jan Sjølli
3. Grete Grindal Patil - Leder

A
SV
KrF

4. Hilde Kristin Marås

H

5. Odd Rønningen - Nestleder

Sp

Varamedlemmer
1. Else Jorunn Vestby
2. Grazyna Englund
3. Hildegunn Stavnes
4. Anne Mari Hojem Borge
5. Torger Gillebo
1. Karsten Nordal Hauken
2. Hilde Korbi
3. Grete Løvmo
1. Thien Hai Huynh
2. Anne Grete Edvardsen
3. Gro Haug
4. Eli Lerheim
5. Marianne Semner
1. Margrethe Hall
Christensen
2. Leif Sundheim
3. Siri Kjær
4. Arne Ellingsberg
Varamedlemmer
1. Bjørn Bråte
2. Inger Sandfeld
3. Jan Aksel Næss
4. Terje Eknes
5. Bjørg Malme
1. Bjørn Leivestad
2. Arne Hillestad
3. Thien Hai Huynh
1. Ann-Karin Sneis
2. Kim Tilley
3. Siv Merethe Gederaas Belbo

A
A
A
A
KrF
SV
SV
SV
H
FrP
H
FrP
H
V
Sp
V
Sp

A
SV
A
A
KrF
H
FrP
H
Sp
Sp
Sp

ÅS KOMMUNE
Kommunestyret
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Utv.sak nr 21/08
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM
- SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER MED NAV-KONTORET
Saksbehandler:
Utvalg
Kommunestyret

Berith Trobe Dahlgren

Arkivnr: F00
Utv.sak nr
21/08

Saknr.:
07/2898
Møtedato
09.04.2008

Rådmannens innstilling:
1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune integreres barneverntjenesten med de
oppgaver som er lagt til tjenesten i dag.
2. Ordningen evalueres etter 1 år.
Rådmannen i Ås, 02.04.08
Per A. Kierulf
____
Tidligere politisk behandling:
K-sak 14/08 ny arbeids- og velferdsreform - samordning av kommunale tjenester med
NAV-kontoret
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen
Utskrift av saken sendes til:
Helse og sosialsjef
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Ved Kommunestyrets behandling 27.2.2008 sak 14/08 Ny arbeids- og velferdsreform samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret, ønsket flertallet av partiene at
rådmannen skulle utrede ytterligere behovet for å integrere barnevernstjenesten i NAV, jf.
tidligere innlevert forslag fra KrF, før dette punktet tas opp til realitetsbehandling.
I Ås kommune har barnevernet alltid vært organisert sammen med sosialtjenesten, med unntak
av perioden 1988-1992. I denne perioden var sosial- og barneverntjenesten organisert som
egne seksjoner, ledet av seksjonsledere, med helse- og sosialsjef som nærmeste overordnet.
Ved omorganisering av kommunens tjenester i 2003, ble samorganisering av sosial- og
barneverntjenesten videreført ved at tjenestene ble lagt til samme enhet.
Sosial- og barneverntjenesten samarbeider om flere av sine brukere. Foreldre og ungdom som
mottar tjenester fra barnevernet, kan ha behov for bistand i forhold til bl.a. økonomi, bolig,
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rusmisbruksproblemer, kompetanseheving i forhold til deltakelse på arbeidsmarkedet,
avklaring av arbeidsevne, individuell plan og/eller praktisk bistand og opplæring etter avsluttet
barneverntiltak.
I Arbeids- og inkluderingsdepartementets handlingsplan mot fattigdom (Vedlegg til St.prp. nr
I (2006-07) Statsbudsjettet 2007, er følgende mål og strategier vektlagt:
•

•

•

•

Alle skal gis muligheter til å komme i arbeid:
Regjeringens hovedstrategi i kampen mot fattigdom er arbeid. Tilknytning til
arbeidsmarkedet er viktig for å sikre inntekt, føle seg verdsatt og gir opplevelse av
inkludering og medvirkning. De lokale NAV kontor vil være hovedaktører i arbeidet
mot fattigdom, ved sin bredde i oppgaveporteføljen, og sikre et helhetlig grep i
arbeids- og velferdspolitikken.
Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg:
Regjeringens mål er at alle barn og unge skal ha de samme rettigheter og muligheter til
utvikling uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning, og etniske og geografiske
tilhørighet.
Regjeringen vil styrke innsatsen mot sårbare grupper for å hindre at levekårsproblemer
og fattigdom går i arv.
Bedre levekårene for vanskeligst stilte:
Regjeringen vil gjenreise den sosiale boligpolitikken, og sikre alle gode og likeverdige
helse- og omsorgstjenester. Mange har behov for hjelp til bolig, helse- og
sosialtjenester, for å kunne være i stand til å delta i arbeidsmarkedet. Regjeringen vil
også forsterke innsatsen mot rusmiddelproblemer.
En helhetlig og tverrsektoriell innsats mot fattigdom:
Handlingsplanen inneholder tiltak innen flere sektordepartementers ansvarsområder,
deriblant Barne- og likestillingsdepartementet, Justis og politidepartementet, i tillegg
til flere statlige etater, som Husbanken, Utdanningsdirektoratet m.fl.

Sosial- og barneverntjenesten i Ås har etablert samarbeid om flere av sine brukere, både
foreldre som har behov for bistand, og ungdommer som er i ferd med å etablere seg i egen
bolig. Det kan være bistand til å skaffe/beholde bolig, økonomisk rådgivning/stønad, råd og
veiledning i forhold til arbeid, utdanning, trygde- og støtteordninger, rusmisbruk og andre
sosiale problemer. Sosialtjenestens miljøterapeuter gir også tilbud om praktisk bistand og
opplæring til ungdom etter avsluttet barneverntiltak. Det er utarbeidet samarbeidrutiner, som
inngår i kommunens kvalitetssystem.
Flere brukere i barneverntjenesten, både foreldre og ungdom, har hatt saker til behandling i
sosialtjenestens samarbeidsmøte med NAV arbeid og trygd (kalt ”STA-møtet”).
Barneverntjenesten samarbeider også med de statlige tjenestene som skal inn i Nav, i
forbindelse med foreldre/ungdoms behov for ytelser etter folketrygdloven, bistand til å skaffe
arbeid m.v. Enkelte brukere ønsker også følge av sin saksbehandler til møte med ansatte i
tjenestene.
Kommunene har organisert barneverntjenestene på ulike måter, bl.a. ved å samle de tjenester
som er rettet mot barn og unge. Barneverntjenesten blir uansett valg av modell ikke fullt
integrert i de øvrige tjenester, grunnet lovens krav til taushetsplikt.
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Det er åpnet for at barnevernet kan legges til det lokale NAV-kontor, så lenge
taushetspliktbestemmelsene ivaretas.
Uansett hvilken organisasjonsmodell man velger for barneverntjenesten, vil tjenesten være
avhengig av samarbeid med instanser utenfor enheten, for å kunne ivareta familiers ulike
behov på en tilfredsstillende måte. Barneverntjenesten kan heller ikke fullt ut integreres i
andre tjenester, grunnet krav om ivaretakelse av taushetsplikten.
En forventer at barneverntjenestens brukere vil dra nytte av god tilgjengelighet til de tjenester
NAV-kontoret forvalter, og at samarbeid med øvrige tjenester ivaretas ved gode
samarbeidsprosesser og rutiner mellom tjenestene.
I Ås er det etablert ett godt og tett samarbeid mellom barnevern, forebyggende helsetjenester,
psykisk helsetjenester og PPS gjennom helsestasjon for ungdom, tverrfaglig helsestasjon,
familie- og nettverksteamet, ungdomsteamet.
Forebyggende helsetjenester og PPS sier at slik det fungerer i dag er det kort vei til samarbeid
med tjenesten. Det er lett å ta bl a anonyme drøftinger eller gi hverandre tilbakemeldinger.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Barneverntjenesten i Ås har lang tradisjon på å være organisert sammen med sosialtjenesten,
en ordning som etter vurdering er funnet hensiktsmessig, siste gang ved omorganiseringen av
kommunens tjenester i 2003.
Organisering av barneverntjenesten sammen med andre tjenester som helsestasjon, PPT,
og/eller andre tjenester er en omfattende omorganisering i motsetning til å følge
sosialtjenesten inn i nyetablert Nav-kontor. En omorganisering av et slikt omfang krever en
lengre prosess som krever grundige vurderinger før eventuell gjennomføring.
Rådmannen stiller seg imidlertid positiv til at man kan på sikt vurdere hvordan kommunen
skal organisere tjenester til barnefamilier for eksempel slik Askim kommune har gjort ved å
opprette ett ”familiens hus”.

Rådmannen anbefaler at barnevernet følger med over til NAV og at denne organiseringen
evalueres ett år etter ordningen er iverksatt.
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Til orientering:
Opplysninger fra kommuner hvor helsestasjon og barnevernet har ett tettere samarbeid
enn Ås kommune.
Askim kommune:
Har organisert seg som ”familiens hus”
Her er det samlokalisering med helsestasjon, barnevern, PPT og psykisk helseteam.
Fordeler: Nå har de som mål at brukerne skal møte rett fagperson raskt. De opplever at
brukerne får raskere hjelp enn tidligere, og de hjelper flere barn under 7 år. Har også saker fra
1 års alder, noe som ikke var tilfelle før.
Alle merkantilt ansatte har kunnskap om alle etatene. Merkantile betjener alle enhetene.
Ulemper: I starten var det stor motstand i personalgruppen som utløste konflikter og noen
valgte å si opp sin stilling. Mye jobb for ansvarlige. Nå fra 1. april skal de ha samme inngang
til alle etater, barnevernet har vært vant til å være innelåst og ha alarm tilgjenglig. Dette blir
det slutt på fra 1. april siden alle skal ha samme inngang. Venterommene for alle tre etater blir
felles, med unntak for helsestasjonen.
Alle etater har hver sin fagleder, og en virksomhetsleder over seg som leder alle.
Nes kommune:
Organiserte seg som Familiesenter i 2002
Familiesenteret:
• Avdeling forebyggende helsetjenester.
• Avdeling for barneverntjenester.
• Avdeling for åpen barnehage.
Avdelingene har ikke felles inngang, da barnevernet har egen inngang i huset, og en gang
mellom enhetene inne i huset. En fagansvarlig ved hver avdeling med en felles fagavdeling
som har en virksomhetsleder som har budsjett og personalansvar for hele senteret.
Fordeler: Kommunen har lært mye. Fagavdelingene tar lettere kontakt med barnevernet med
samtykke fra brukeren eller diskuterer saken anonymt. Fysisk nærhet gjør at personale vet
hvem de skal prate med. Det er tettere samarbeid rundt brukeren, de er raskere inne med hjelp
og tiltak. Kan være med brukeren inn og gjøre avtaler med barnevernet.
Ulemper: Omorganiseringen viste seg å være vanskelig. Det var mye uro i personalgruppen.
Prosessen tok lang tid.
Vestby kommune:
Kommunen har en fagleder for hver enhet som er samlet under felles resultatområdeleder.
Enhetene har separate budsjetter.
Ledende helsesøster har ansvar for økonomi, fag og personal.
Tjenestene har separate innganger.
Fordeler: Det er økt samarbeid på tvers av fagfeltene. Fagmiljøene bruker hverandre aktivt.
Som leder opplevdes det positivt å ha en leder å diskutere med som har ”barneperspektiv”.

Sak 21/08

Ulemper: Etter innkjøring oppleves det ikke negativt, men det oppleves som viktig å ha en
helsesøster som leder av helsestasjonstjenesten.
Helsestasjon har et forebyggende perspektiv.
Barnevernet kommer inn når det har oppstått små eller store problemer.
Ullensaker kommune v/ PP-leder Kjell Fredagsvik.
For ca 4 – 5 år siden ble PPT og BV samorganisert. Denne samorganiseringen ble oppløst etter
3 år. Hans erfaring var at PPT ble helt slukt ift ressurser og kompetansebehov i BV.

