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MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 

 

27.09.2012 kl. 18:30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
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Ås, 19.09.2012 

 

 

Anne Odenmarck 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.   
(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. 
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mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


2 

 

 

 

 

 

REFERATSAKER: Ingen 

 

 

DELEGERTE VEDTAK 

 

31.07.2012-05.09.2012 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjef. 

 

1. SAK NR: 38/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning, 
dato: 22.09.2012, Sted: Ås kulturkafe, Kulturhuset, Søker: ÅsEnsemblet v/Ingun 
Kjøstolfsen. 

 

2. SAK NR: 39/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
31.08.2012. Sted: Follo Ren. Søker: Follo Ren v/Daniela Focke-Wenzel. 

 

3. SAK NR: 40/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling, Dato: 
07.09.2012, Sted: Ås kulturhus , Søker: ÅSPRO AS v/Christin Retvedt. 

 

4. SAK NR: 41/12 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato:  
15.09.2012, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi, Søker: Ivar Dahl Hansen. 

 

5. SAK NR: 42/12 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
22.09.2012, Sted: Bryggerhuset, Kafe Noi, Søker: Siv Støve Syversen. 
 

6. SAK NR: 43/12 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 21.09., 05.10, 19.10  og 02.11.2012. Sted: Liahøi. Søker: Gløttenforum 
v/Stein Kleven. 
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TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 
Gå til sakslisten  Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1412 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 24/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/12 27.09.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kontrollutvalget (uttalelse) 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 19.09.2012) 
2. tertialrapport 2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
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SAKSUTREDNING: 
 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 
2015. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  

 Økonomi 

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende 
tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid 
er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og 
tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk 
fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.   
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 

Økonomi 
Status per 2. tertial viser at det er behov for omdisponeringer innenfor etatene for å 
dekke nye behov. Innen skole og SFO har det vært en økning i antall elever med 
behov for ekstra oppfølging. Innen Helse- og sosial medfører samhandlingsreformen 
økte behov.  
 
Storebrand har varslet en kraftig økning i premien fra 2013. Det var i utgangspunktet 
planlagt å starte anbudsprosessen i 2013. På grunn av den varslede premieøkningen 
fra Storebrand, omprioriterer Rådmannen ressurser og gjennomfører anbudet høsten 
2012.  

 
Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger 
med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder 
det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan 
styrkes.  
Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte 
veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. En endelig KOSTRA-analyse 
er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.  

 
Kommunen har gjennom 2. tertial hatt en god skatteinngang og en god avkastning på 
plasseringene. Endringer i rammetilskudd peker også i riktig retning. I sommer fikk 
kommunen også tilbakebetalt ytterligere 4,3 millioner fra staten for ressurskrevende 
brukere. Dette gir en økt inntekt som kan bidra til å kompensere for nødvendige 
merutgifter, i tilknytning til blant annet samhandlingsreformen og nye 
ressurskrevende brukere med økt behov for tjenester.  
 

Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet  
Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til 
busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset. 
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E18 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble fremmet for endelig 
vedtak. Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.06.2012: 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor.  
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektøren. Det anmodes om at  
E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest mulig. På bakgrunn av dette 
ble saken fremmet for formannskapet 29.08.2012, som ga følgende innstilling til 
kommunestyret: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Kommunestyrets fatter vedtak i 3. tertial, 12.09.2012. 
 

Kulturhuset 
Det ble besluttet i kommunestyremøtet 20.06.2012, at Ås kommune selv skal drifte 
alle kulturhusets deler, inkl. kinosal og vestibyle. Den scenetekniske oppgraderingen 
av kinosal og kinoteknisk utstyr, som det er bevilget investeringsmidler til, er i 
sluttfasen. Stillinger knyttet til driften er utlyst. Kjøkken/serveringsdriften skal legges 
ut på anbud med endret anbudsgrunnlaget i forhold til de erfaringer en fikk gjennom 
første anbudsrunde. 
 
Det er interesse blant lokale kulturarrangører for å bruke kulturhuset. Det satses på å 
få til en blanding av lokale og profesjonelle aktører i og utenfor kommunen. Det er 
også betydelig bruk og utleie av lokalene til møter, kurs og selskap til både interne og 
eksterne leietagere.  

 

Skolebehovsplanen 
Skolebehovsplanen beskriver ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i Ås 
kommune. På bakgrunn av dette behandlet og fattet kommunestyret vedtak om 
skolestrukturen i mai. Et av tiltakene er utbygging av Solberg skole, og i 2. tertial er 
planleggingen igangsatt. 
 

Barnehagebehovsplan 
I 2. tertial er det jobbet frem en barnehagebehovsplan. Den skal opp til politisk 
behandling i 3. tertial. 
 



  HS-sak 24/12 

6 

 

Valgfag i ungdomsskolen 
Det er fra skolestart innført obligatorisk valgfag på 8. trinn. Det undervises i valgfag  
2 timer à 60 minutter. 
 

Fullelektronisk arkiv 
Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og 
kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall 
fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 
2013.  

 

Deltakelse i Europan 12  
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere.  Ås kommune deltok i juni på Europans 
tomteseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med 
et prosjekt i konkurransen. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2012 tas til orientering.  
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PLAN FOR UTBYGGING AV ULIKE INSTITUSJONSPLASSER OG 

OMSORGSBOLIGER I 

ÅS KOMMUNE 2013-2023 
Gå til sakslisten  <<Forrige sak Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 614 H12 

&47 
Saksnr.:  11/4131 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 25/12 27.09.2012 
Ås Eldreråd 18/12 24.09.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 15/12 25.09.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 
 

Alternativ innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i Nordby i tilknytning til Granheimtunet. 
 
Rådmannen i Ås, 18.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 56/11-  Omorganisering av pleie og omsorgstjenesten i Ås kommune  
(saksnr. 11/2282) 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
  

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Utbyggningsforslag, Moer sykehjem, 3 byggetrinn. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef 
Eiendomsavdelingen 
Driftsavdelingen i helse og sosial. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 

Innledning: 
Med en stor økning av eldre de neste 20 - 30 år er det hensiktsmessig og nødvendig 
at Ås kommune planlegger sin sykehjemsutbygging og utbygging av andre 
institusjonsplasser i et langsiktig perspektiv. I første omgang må kommunen ta 
standpunkt til om man skal bygge videre ut på Moer / Moer sykehjem i Ås sentrum 
eller om man skal bygge et nytt sykehjem med ulike institusjonsplasser i Nordby. 
 

Sykehjem og omsorgsboliger: 
Sykehjem er en kommunal institusjon hjemlet i i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester (tidligere lov om helsetjenesten i kommunen) og regulert etter 
«Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie». 
Omsorgsboliger er ikke et lovregulert botilbud som sykehjem eller aldershjem; det er 
bare de tjenestene som tilbys som er hjemlet i lov og forskrift. 
 
Fra 1994 er det gitt statlig tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger i 
kommunene. Omsorgsboliger er fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal 
kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Forutsetning for å kunne motta tilskudd til 
omsorgsbolig er at kommunen har etablert heldøgns hjemmesykepleie i kommunen 
og fattet vedtak om det. 
 
Sykehjem fungerer først og fremst som et varig hjem for eldre med svekket helse, 
redusert førlighet og omfattende hjelpebehov. Erfaring viser at ”inngangsbilletten” til 
sykehjem som regel er sykdom som krever behandling, eller stort behov for 
kontinuerlig overvåking og tilsyn. Pasientmassen i sykehjem er svært sammensatt, og 
mange har multifunksjonstap eller mange sykdommer med sammensatte diagnoser. 
For få år tilbake lå disse pasientene på sykehus, mens de som kom på sykehjem bor 
nå i omsorgsboliger eller eget hjem med tjenester. 
Utviklingen de senere årene med økende press på sykehusene har gjort at de har 
måttet dreie sin virksomhet mot økt poliklinisk behandling og dagkirurgi. Kortere 
liggetid i sykehus har gjort at kommunene har måttet ta hånd om mer pleietrengende 
pasienter enn tidligere.  
Pasienter skrives raskt ut til kommunene med behov for videre behandling og 
rehabilitering i kommunen. Med innføring av Samhandlingsreformen vil utfordringene 
til kommunene forsterkes ytterligere. Kommunen har allerede erfart å ta imot 
pasienter med behov for høyt spesialisert kompetanse, noe som det bare vil bli mer 
av i fremtiden. Behovet for kompetanse på flere områder vil øke, men utfordringen vil 
også være å utnytte kompetansen på best mulig måte. 
 

Framtidige funksjoner / behov: 
Sykehjemmets fremtidige funksjoner vil i hovedsak være delt i to med sentrale 
oppgaver som  
 

 et medisinsk behandlingssted for rehabiliterings- og korttidsopphold, 
dagopphold, og for pleie ved livets slutt 



  HS-sak 25/12 

9 

 

 sykehjem som medisinsk og sykepleifaglig base og servicesenter for pleie- og 
omsorgstjenesten, senter for kompetanseutvikling og veiledning, i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten. 

 

Kompetanse: 
Et viktig element er de personal- og kompetansemessige utfordringene. God pleie og 
omsorg er først og fremst avhengig av kvalifisert bemanning. Den største utfordringen 
for sykehjem vil være å rekruttere og beholde personell med tilstrekkelig kompetanse. 
Kompetansebehovet er avhengig av hvilke tjenester som sykehjemmet skal ivareta. 
Det er derfor viktig at de komplekse oppgavene blir fulgt opp med tilsvarende 
oppjustering av kompetanse da sykehjemmets funksjon i sterk grad vil avhenge av 
kommunens mulighet til å rekruttere riktig kompetanse. Derfor må sykehjemmet bli en 
attraktiv arbeidsplass for helsepersonell, for fagfolk søker seg helst dit hvor det er et 
godt fagmiljø. Det er å håpe at de økende medisinsk faglige oppgavene som 
kommunehelsetjenesten får, kan føre til at helsepersonell erfarer at 
kommunehelsetjenesten gir faglige utfordringer i tverrfaglige miljøer og som kan bidra 
til at de søker seg til kommunehelsetjenesten. Muligheter for fagutvikling og 
kompetanseheving kan virke stimulerende og bidra til kontinuitet i arbeidsforholdet. 
Som følge av økt vektlegging på medisinsk behandling og kortidspleie med følgende 
funksjoner som 

 medisinsk behandling ved akutt sykdom 

 utredning og observasjon  

 etterbehandling etter sykehusopphold  

 rehabilitering av eldre og slagpasienter  

 medisinsk behandling og korttidspleie for kronisk syke og personer med 
komplekse og sammensatte behov 

 kreftomsorg og lindrende behandling 

 pleie og omsorg ved livets  
 
Det er sykehjemslegen som har det samlede medisinske ansvaret for pasientene. 
Det er derfor viktig at sykehjemslegen (e) kan opparbeide kompetanse og erfaring på 
medisinske problemstillinger for eldre mennesker og ta et helhetlig ansvar for 
tjenesten. Et samlet medisinsk faglig ansvar vil være viktig både for kvalitetssikring og 
behandlingskultur. 
Det er viktig at det etableres rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom 
tilsynslege, fastlege og den øvrige pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, både for 
å kunne gi riktig tilbud under opphold i sykehjemmet og etter utskrivelse fra et 
korttidsopphold. 
 

Omsorgsboliger: 
Ås kommune har i dag 58 omsorgsboliger I Dr. Sødringsvei 8 og 10, og 24 
omsorgsboliger på Granheimtunet i Nordby. Ingen av boligene har fast bemanning, 
men beboerne mottar tjenester fra hjemmetjenesten i kommunen. Hjemmetjenesten 
Distrikt Sør, som har base på Moer sykehjem, har ansvar for tjenestene i boligene i 
Dr. Sødringvei 8 og 10 mens Hjemmetjenesten Distrikt Nord, som har base på 
Granheimtunet, har ansvaret for omsorgsboligen i Nordby. 
Boligene er fysisk tilrettelagt slik at beboerne kan motta heldøgns omsorg og pleie. 
Boligene inneholder også felles kjøkken og stue for felles sosiale samvær. 
Tidligere var det aldershjemmene som var forstadiet til sykehjem, men disse ble 
gradvis borte på 80 tallet med utbygging av ulike typer av boliger for eldre og pleie og 
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omsorgstrengende i kommunene, som eldreboliger, serviceboliger, trygdeboliger og 
omsorgsboliger. Målgruppen var opprinnelig forholdsvis selvhjulpne eldre, og målet 
var å dekke et boligbehov, service, trygghet og sosial kontakt, og å forebygge eller 
erstatte innleggelse i sykehjem. 
Omsorgsboliger kom for fullt på midten av 90 tallet og omtales i St.meld.nr. 35 
Velferdsmeldingen som er en mellomløsning mellom brukerens egen opprinnelige 
bolig og en institusjonsplass for eldre eller andre med pleie- og omsorgsbehov. I 
1994 ble det satt av økonomiske midler fra staten for å stimulere utbygging av 
sykehjem og omsorgsboliger, som en oppfølging av Gjærevollsutvalget. Gunstige 
lånevilkår satte også fart i planlegging og utbyggingen av tilbudet. 
 
Det er en forutsetning for å motta statlig tilskudd til omsorgsboliger at kommunen har 
etablert heldøgns hjemmesykepleie, eller fattet vedtak om det. Det er ikke noe krav at 
boligene skal være fast bemannet, men hjelp skal være tilgjengelig ved behov. 
Omsorgsbolig er ikke et lovregulert botilbud som sykehjem eller aldershjem; det er 
bare de tjenestene som tilbys som er hjemlet i lov og forskrift.  Målet er at 
omsorgsboliger og styrkning av den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten skal 
kunne gi mye av den tryggheten sykehjemmet representerer og dermed redusere 
behovet for sykehjemsplasser, slik at sykehjemmene i større grad innrettes mot 
helserettede oppgaver for grupper med spesielle behov. 
Mange kommuner satser etter hvert på å organisere omsorgsboligene med 
bemanning på stedet. 
 

Andre boliger / institusjonsplasser: 
Ås kommune har pr dags dato et prekært behov for flere tilrettelagte boliger til alvorlig 
psykisk syke, med 24 timers fagbemanning. Kommunen har i dag kun 
boligkomplekset «Tunveien 1» hvor det er 8 stk utleieleiligheter (omsorgsboliger) med 
personalbase, og 24 timer / 7 dager pr uke i bemanning. Det er mange innbyggere 
som er av behov for – og kunne hatt effekt av å bo i en slik bolig med et slikt tilbud. 
 
Samhandlingsreformen har som kjent startet opp i år (2012), og er en retningsreform 
som implementeres over tid. Det er varslet at en større andel av psykiatrien vil 
overføres kommunene i fra 01.01.2016, og at prinsippet er at «ingen skal bo på 
sykehus hele livet», uansett hvor syk man er. 
 
Ås kommune har allerede fått «varslet» overføring av flere brukere som har vært 
innlagt i spesialisthelsetjenesten (psykiatrien) i mange år. Kommunen må derfor 
forberede seg på – og bygge opp et tilbud til disse innbyggerne / pasientene innen 
2016. Dette krever lang planlegging både bygningsmessig og kompetansemessig 
(personal/fag) med behov for tilgjengelig legeressurs store deler av døgnet. 
 

Vurdering: 
I planleggingen av bygging av institusjonsplasser som sykehjem, og omsorgsboliger, 
er det nærliggende å se i relasjon til Kommuneplanen og bygging av leiligheter i Ås 
sentrum. I motsetning til tidligere, viser trenden at flere og flere selger sine eneboliger 
for å flytte inn i leiligheter med en universell standard som gjør det mulig å kunne bo i 
eget hjem så lenge som mulig. Det kan tenkes at utbyggingen av leiligheter vil bidra 
til at det i framtiden ikke er behov for å bygge ordinære omsorgsleiligheter slik som 
de kommunen har i dag, men en type omsorgsboliger med bemanning i tillegg til 
sykehjem. 
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Det er ikke regler for bemanning av omsorgsboliger, men det er fordi det er brukerne 
som er fokuset. Bemanningen skal også være slik at brukerens behov blir dekket. Det 
vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig 
grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal 
skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig 
grad. Dette betinger  

 at hjemmetjenestene er godt utbygd med personalinnsats som dimensjoneres 
i forhold til brukernes behov, slik at flest mulig kan bli boende livet ut. 

 personale med nødvendig kompetanse tilgjengelig hele døgnet for de mest 
hjelpetrengende 

 fellesareal som gir mulighet for samvær med andre 

 tilstrekkelig tverrfaglighet 

Her vil kommunens innsats - og demensteam også være en viktig resurs.   

Ved bygging av omsorgsboliger med bemanning, er det visse forhold som må legges 
til grunn i planleggingen. Da en stadig større del av befolkningen vil bli utsatt for 
resistente bakteriestammer, må vanlige hygieniske prinsipper ivaretas for å sikre seg 
mot blanding av rent og smitteførende materiale. Bærere av antibiotikaresistente 
bakteriestammer må kunne tilbys et botilbud og pleiesituasjon som sikrer andre 
beboere mot smitterisiko. Dette kan innebære at det bl.a. bør være krav om skyllerom 
i omsorgsboligene. 

 
Gjennomsnittlig levealder øker og dette fører til at det blir stadig flere eldre. Tidligere 
befolkningsvekst i Ås innebærer også at store årskull stadig går inn i de eldres rekker. 
Befolkningsprognosen viser en vekst i gruppen over 80 år på over 70 % i 
planperioden. 
 

 201
0 

2011 2015 2020 2023 Endring 
10-23 

Endring i 
% 10 -23 

80 år og eldre 555 607 710 851 956 401 72 % 
20 % av 
innbyggerne 
over 80 år 

111 121 142 170 191 80 - 

Fig. Befolkningsutviklingen for aldersgruppen 80 år og eldre i Ås ved 2 % befolkningsvekst i 
gjennomsnitt per år i perioden 2010 - 2023, samt andelen som vil ha behov for omfattende pleie 
(anslått til 20 %) 

 
Tabellen viser at det i 2023 kan være behov for 80 institusjonsplasser mer enn i 
2010. 
Beregningene baserer seg på at 20 % av befolkningen over 80 år vil ha behov for 
bolig med heldøgns omsorg og pleie. Nasjonale føringer anbefaler 25 % dekning, 
men Ås kommune har vedtatt en 20 % dekningsgrad, og dette har vært ansett som 
tilstrekkelig. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det vil være meget vanskelig 
å legge til grunn de nasjonale føringer på 25 % dekning. Om det etableres nytt 
lovverk med rett på sykehjemsplass, vil kommunens planer og prioriteringer måtte 
endres. Dette er et behov som kan endre seg i takt med eldre-befolkningens helse og 
levekår. Kommunen vil løpende måtte vurdere hvilke boformer og tjenestetilbud som 
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er mest hensiktsmessig for å ivareta behovene. Veksten i antall eldre vil øke 
ytterligere fra 2023. Dette er en utfordring kommunen må ha beredskap for, å 
planlegge å møte i god tid. 

 

Vurdering av saken: 
 

1. Utbygging av ulike institusjonsplasser ved Moer sykehjem: 
 
Moer sykehjem fremstår i dag som et moderne og velfungerende sykehjem. I tillegg 
inneholder bygget en rekke funksjoner som vil gi store fordeler ved en videre 
utbygging. Med de utfordringene som kommunen står ovenfor, vil det også være 
fordelaktig å samle heldøgns institusjonsplasser på ett sted. Det er allerede planlagt 
byggetrinn 2 av sykehjemmet hvor det er lagt grunnlag for utbygging av en ekstra 
fløy, men gevinsten vil bli for lite i forhold til framtidig behov for sykehjemsplasser. 
Prosjekt i helse og sosial jobbet våren / høsten 2011 frem et forslag om en utvidelse 
av Moer sykehjem, på areal regulert til dette i kommuneplan 2011 - 2023. Kommunen 
eier pr dags dato ikke dette arealet, men det er vedtatt finansiering for kjøp av 
sykehjemstomt i sentralområdet i 2012 / 2013.  
 
Bygget er tenkt hektet på eksisterende bygg i forkant mot jernbanen med en tunell- 
korridor (kulvert). Det nye bygget blir da liggende lavere i terrenget, enn eksisterende 
bygg. Tilbygget vil kunne ha innkjøring / inngang ved den nyetablert veien (Askveien) 
på Moerjordet.  
  

Fordeler ved utbygging av Moer sykehjem: 
En eventuell utbygging av Moer sykehjem må også sees i sammenheng med 
kommunens infrastruktur. Det skjer en radikal utvikling av Ås sentrum. Boliger bygges 
og det bygges fjernvarmeanlegg fra UMB og gjennom Ås sentrum. I lys av dette vil 
næringslivet og samarbeidet med UMB utvikles og få betydning for videre utvikling, 
og hvor alle helse- og omsorgstjenestene ved Moer vil representere et viktig element 
for kommunens innbyggere. 
 
Andre fordeler er stordriftsfordeler som 

 produksjonskjøkken, med stor ubenyttet kapasitet 

 vaskeri med utvidelseskapasitet 

 resepsjon og felles merkantilt personale 

 laboratorium med medlemskap i NOKLUS 

 stort medisinrom med godkjent teknisk utstyr og datastyrt legemiddelkabinett 

 frisør og fotpleie 

 høy kompetanse blant personale – lettere å rekruttere til et etablert fagmiljø 

 kompetansen sees i sammenheng med hele sykehjemmet og settes inn der 
det er behov 

 sykehjemslege i 100 % stilling kan dekke større deler av døgnet, samt 
benyttes til undervisning og forskning. 

 en stor og moderne fysio- og ergoterapiavdeling med eget treningskjøkken 

 dagavdeling skal utvide tilbudet når «Ås demenssenter» er ferdigstilt 

 kantine, festsal og flere møterom 

 nærhet til andre tjenester som forvaltningen, psykisk helse og driftsenheten 

 kapell med eget kontor for prest, samt kjøle- og stellerom 
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 flotte utearealer med mulighet både for gangfunksjon og transport med bl.a. 
rullestol 

 venneforening og tilbud fra lokale organisasjoner 
 

2. Bygge ulike institusjonsplasser inkludert sykehjem i Nordby 
Alternativ utbygging av sykehjem i Ås vil være å bygge ut sykehjemtilbudet med 
plassering i Nordby. Kommunen eier pr dags dato ikke dette arealet, men det er 
vedtatt finansiering for kjøp av sykehjemstomt i Nordby i 2012 / 2013.   
 
Fordeler ved utbygging i Nordby: 

 Nærhet til innbyggerne 
 
Dette vil for Ås kommune kunne få store økonomiske utfordringer sammenlignet med 
utbygging av nåværende sykehjem på Moer. Dette innebærer ikke bare tap av 
stordriftsfordelene, men de største utfordringene vil antakelig være å rekruttere, og 
bygge opp nødvending kompetanse for å kunne ivareta de oppgavene som 
kommunen står ovenfor.  
 
Samlet sett er ulempene ved bygging av sykehjem i Nordby: 
 
1. Høyere kostnader ved tap av stordriftsfordeler: 

 Selv om det er billigere å bygge et mottakskjøkken, utløses det behov for 
lastebil og resurser til transport og personale for mottak og distribusjon. 

 Det samme gjelder vask av tøy som må transporteres og fordeles. 

 Funksjoner som fysio- og ergoterapi, merkantilt personale, aktivitører, 
dagtilbud vil utløse ekstra utgifter og utfordringer. 

 Det må bygges mange fellesrom, som i dag allerede finnes ved Moer, som 
kantine, møterom, kapell,  

 
2. Store utfordringer og kostnader for å skaffe utstyr, ressurser og nødvendig 
kompetanse: 

 Vanskelig å rekruttere da fagfolk helst søker seg dit det allerede er et fagmiljø 

 For å ivareta funksjoner som medisinsk behandling og observasjon etter 
utskriving fra sykehus stilles det krav om sykepleiere til stede på døgnbasis, og 
legetilsyn flere ganger i uken 

 Behov for styrket bemanning, fagkompetanse og medisinsk utstyr for å ivareta 
oppgaver beskrevet i overnevnte punkt. Styrket legetjeneste vil også bli en 
nødvendighet. 

 Kort avstand til forvaltningstjenesten (bestillerkontoret) og andre tjenester / 
enheter i kommunen gir positiv betydning for tverrfaglig samarbeid 

 

3. Omsorgsboliger med bemanning. 
Omsorgsboligene i Ås ble bygd for at eldre/funksjonshemmede skulle kunne bo i 
egen bolig så lenge som mulig og kunne motta tjenester etter behov. Resursene 
skulle styres dit behovet var størst, noe som også ville medføre at presset på 
sykehjemsplassene ble redusert. Forutsetningen for dette var at hjemmetjenesten 
skulle styrkes. Med overføringen av stadig nye oppgaver til kommunene og 
økonomiske utfordringer har det ikke vært mulig å styre tilstrekkelig ressurser til 
omsorgsboligene i den grad man kunne ønske for å ivareta behovet. Så lenge det 
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ikke er en fast heldøgns bemanning må innleggelse i sykehjem skje når akutt sykdom 
og behov for terminal pleie skjer. 
 
Hjemmetjenesten vil få ansvar for flere brukere med sterkere grad av fysisk 
funksjonssvikt. Mye av etterspørselen av pleie- og omsorgstjenester vil rettes mot 
utbygging av det mellomste nivået i pleie- og omsorgskjeden. Dette kan for eksempel 
være bofelleskap med hjemmetjenester eller omsorgsboliger med bemanning.   
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Med en stor økning av eldre de neste 20 - 30 år er det hensiktsmessig og nødvendig 
at Ås kommune planlegger sin sykehjemsutbygging og utbygging av andre 
institusjonsplasser i et langsiktig perspektiv. I første omgang må kommunen ta 
standpunkt til om man skal bygge videre ut på Moer / Moer sykehjem i Ås sentrum 
eller om man skal bygge et nytt sykehjem med ulike institusjonsplasser i Nordby. 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av de vurderinger som er gjort å bygge videre ut 
på Moer. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart ift. videre langsiktig planlegging.
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SKJENKEBEVILLING FOR UKA I ÅS 2012 
Gå til sakslisten  <<Forrige sak Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: U63 &18 Saksnr.:  12/939 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 26/12 27.09.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Studentsamfunnet i Ås innvilges for UKA 2012 utvidet skjenkebevilling for alle 

serveringsareal jf. pkt. 2 i innstillingen. Styrer for bevillingen er Einride Berg.  
 
2. Utvidede skjenketider innvilges på Aud Max til kl.03.00 på følgende dager: 
  fredag, 05.10.2012 
  lørdag, 06.10.2012 
  fredag, 12.10.2012 
  lørdag, 13.10.2012 
  fredag, 19.10.2012 
  lørdag, 20.10.2012 
  fredag, 26.10.2012 
  lørdag, 27.10.2012  
  

Utvidede skjenketider innvilges på Aud Max til kl.01.00 på følgende dager:  
  torsdag, 04.10.2012 
  onsdag, 17.10.2012 
  onsdag, 24.10.2012 
 
3. Én skjenkeansvarlig person skal være tilstede under hvert enkelt- arrangement 

og ikke påvirket av alkohol/rusmidler. 
 

Begrunnelse: 
Utvidelse av skjenketidene er av et begrenset omfang i forhold til 
skjenkebevillingstider studentsamskipnaden innehar pr d.d., og de ordensmessige 
forhold synes godt i varetatt for arrangementene. Ingen av arrangementene er lagt 
utendørs. 
Utvidede skjenketider gis med hjemmel i lokal forskrift om salgs- og skjenketider for 
alkohol, Ås kommune, Akershus  § 2-5.  
 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Trine Christensen 



  HS-sak 26/12 

16 

 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 

Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
Utvidet skjenkebevillingssøknad for UKA 2012 fra studentsamskipnaden i Ås, datert 
24.07.2012.  
 
Etterspørsel fra Ås kommune etter tilleggsopplysninger, datert 04.09.2012 
Tilleggsopplysninger fra SiÅs i epost, datert 04.09.2012  
  
Detaljprogram og tilleggsopplysninger for UKA, datert 6.09.2012. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Uttalelse fra politiet i Follo, datert 11.09.2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg 

 Politiet i Follo 
 Securitas AS 
  

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Utvidet skjenkebevilling er søkt av Studentsamfunnet i Ås for hele Aud Max for 
perioden 04.10.2012 til 28.10.2012. Foreløpig arrangementsplan er vedlagt, jf. 
søknad av 24.07.2012, j.nr.12/939-2.  
 
Det er mottatt utvidet informasjon med program for dager som er aktuelle for utvidet 
skjenking, jf. brev fra SiÅs datert 06.09.2012 j.nr. 12/939-12. Det søkes det om 
utvidet skjenkebevilling til kl.03.00 for 8 dager og utvidet skjenking til kl.01.00 for 3 
dager. 
 
Vaktliste med skjenkeansvarlige personer for hvert enkeltarrangement under UKA er 
mottatt. 
 
I dag innehar studentsamskipnaden skjenkebevilling for gruppe 1-3 for alle 
serveringsareal i Aud Max, og skjenketidene begrenses av tidene som foreligger i Ås 
kommunes lokale forskrift. 
 
Politiet ble forelagt skjenkebevillingssøknad 06.08.2012, og de har ingen 
innvendinger til at utvidet skjenkebevilling kan gis. I forkant av UKA vil politiet ha 
møte med arrangør. 
 
På bakgrunn av omfanget av bevillingssøknaden og tidligere praksis legges saken 
fram for hovedutvalget for behandling. 
 

Vurdering av saken: 
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Ordensmessige forhold 
Det er ikke registrert avvik på alkoholloven under UKA de siste årene. Vaktselskapet 
Securitas som gjennomfører skjenkekontroller for kommunen, bemerker i tidligere 
kontrollrapporter at arrangøren har gode kontrollrutiner for alkoholservering. Politiet 
og arrangør samarbeider om gjennomføring av arrangementet.  All skjenking av 
alkohol skal i år foregå innendørs på AudMax, og nabostøy anses derfor å bli 
minimalisert. 
Rådmannen vurderer at ordensmessige forhold rundt arrangementene er godt 
ivaretatt.    
 
Vurdering av arrangementene og utvidede skjenketider 
UKA i Ås som arrangeres annethvert år er et viktig kulturarrangement for Ås 
kommune. Rådmannen vurderer at arrangementene det søkes om utvidede 
skjenketider for, kan anses som spesielle anledninger jf. § 2-5 i lokal forskrift om 
salgs- og skjenketider for Ås: 

§ 2-5. Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede skjenketider ved 
spesielle anledninger etter søknad 

 
En utvidelse av skjenketidene for innendørs arrangementer fra kl.00:30 til kl.01.00 på 
3 forskjellige hverdager utgjør kun en minimal utvidelse.  
 
Omsøkt utvidelse av skjenketider for 8 innendørs arrangementer fra kl.02.00 til 
kl.03.00 gjelder helgedager. Utvidelsen er kun 1 time utover tider fastsatt i lokal 
forskrift for Ås og er innenfor tidsbegrensning for alkoholskjenking gitt i alkoholloven.  
 
Rådmannen vurderer at omsøkte skjenketidsutvidelser for 11 arrangementer for UKA 
er av et begrenset omfang og vil anbefale at dette kan innvilges.       
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 

Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen tilrår at utvidet skjenkebevilling innvilges i samsvar med omsøkte tider 
som framgår av brev fra SiÅs av 6.09.2012. 
 
Etter rådmannens vurdering synes de ordensmessige forhold godt i varetatt. 
Utvidelse av skjenketidene foretas i et begrenset omfang i forhold til den 
skjenkebevillingen studentsamskipnaden innehar pr d.d. og utvidede skjenketider er 
innfor alkoholloven. 
  

Kan vedtaket påklages? 
Ja 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIAL 2013 
Gå til sakslisten  <<Forrige sak Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/2251 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 27/12 27.09.2012 
 

 
 

Utvalgsleders innstilling: 
Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial 2013 vedtas. 
 

Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

7 Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

11 Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

16 Torsdag 18. april Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

20 Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

24 Torsdag 23. juni Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Torsdag 22. august Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

39 Torsdag 26. september Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

45 Torsdag 7. november Kl. 18.30 Ås kulturhus, store salong, 2.et. 

 
Ås, 17.09.2012 
 
 
Anne Odenmarck  
Utvalgsleder 
 

Tidligere politisk behandling: 
Se K-sak 54/12 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013, vedtatt 12.09.2012 
2. Kalender 2013 
3. Skole- og barnehagerute 1. halvår 2013 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalgets medlemmer (pr. e-post) 
Helse- og sosialsjef 
Utvalgssekretær 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 ble vedtatt i K-sak 54/12 
12.09.2012. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter 
innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012. 
 

Kommentarer til møteplan 2013: 
Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Sekretariatet bør ikke 
pålegges arbeid med utsending av sakspapirer eller delta på møter denne uken. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 

Møtelokaler: 
Følgende lokaler i kulturhuset foreslås benyttet til de forskjellige utvalgene: 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial - Store salong 
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur - Store sal 
 Hovedutvalg for teknikk og miljø - Lille sal 
 

Konklusjon: 
Utvalgsleder anbefaler at møteplan for hovedutvalg for helse- og sosial 2013 vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
2013. 
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VEDLEGG 1 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 

 

1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 
Onsdag 13. mars 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 18. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

26 Onsdag 26. juni Kl. 18.30 Kommunestyre 

 

 

2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 22. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 26. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

43 Onsdag 23. oktober Kl. 18.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 
Onsdag 6. november 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg   (budsj.uttal.) 
Formannskap          (budsjett 1.gang) 

Torsdag 7. november Kl. 18.30 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 2 

KALENDER 2013 
 

Januar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 1      1  2  3  4  5  6 

 2   7  8  9 10 11 12 13 

 3  14 15 16 17 18 19 20 

 4  21 22 23 24 25 26 27 

 5  28 29 30 31 

  
 

Februar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 5               1  2  3 

 6   4  5  6  7  8  9 10 

 7  11 12 13 14 15 16 17 

 8  18 19 20 21 22 23 24 

 9  25 26 27 28 
 

Mars 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 9               1  2  3 

10   4  5  6  7  8  9 10 

11  11 12 13 14 15 16 17 

12  18 19 20 21 22 23 24 

13  25 26 27 28 29 30 31 

  
 

April 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

14   1  2  3  4  5  6  7 

15   8  9 10 11 12 13 14 

16  15 16 17 18 19 20 21 

17  22 23 24 25 26 27 28 

18  29 30 
 

Mai 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

18         1  2  3  4  5 

19   6  7  8  9 10 11 12 

20  13 14 15 16 17 18 19 

21  20 21 22 23 24 25 26 

22  27 28 29 30 31 
 

Juni 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

22                  1  2 

23   3  4  5  6  7  8  9 

24  10 11 12 13 14 15 16 

25  17 18 19 20 21 22 23 

26  24 25 26 27 28 29 30 

  
 

Juli 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

27   1  2  3  4  5  6  7 

28   8  9 10 11 12 13 14 

29  15 16 17 18 19 20 21 

30  22 23 24 25 26 27 28 

31  29 30 31 
 

August 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

31            1  2  3  4 

32   5  6  7  8  9 10 11 

33  12 13 14 15 16 17 18 

34  19 20 21 22 23 24 25 

35  26 27 28 29 30 31 
 

September 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

35                     1 

36   2  3  4  5  6  7  8 

37   9 10 11 12 13 14 15 

38  16 17 18 19 20 21 22 

39  23 24 25 26 27 28 29 

40  30 
 

Oktober 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

40      1  2  3  4  5  6 

41   7  8  9 10 11 12 13 

42  14 15 16 17 18 19 20 

43  21 22 23 24 25 26 27 

44  28 29 30 31 

  
 

November 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

44               1  2  3 

45   4  5  6  7  8  9 10 

46  11 12 13 14 15 16 17 

47  18 19 20 21 22 23 24 

48  25 26 27 28 29 30 

  
 

Desember 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

48                     1 

49   2  3  4  5  6  7  8 

50   9 10 11 12 13 14 15 

51  16 17 18 19 20 21 22 

52  23 24 25 26 27 28 29 

 1  30 31  
 

 
(Stortingsvalg 9. september) 
 
24. oktober kun formannskap 
20. november formannskap og kommunestyre 
 
Fargekode: 
 
        Møter i administrasjonsutvalg og formannskap Blå 
        Møter i hovedutvalg Grønn 
        Møter i kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 

SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 1. HALVÅR 2013 

 

MÅNED 
(Antall skole-

dager) 

SKOLEN SFO BARNEHAGE 

 Fridager Fridager Fridager 

Januar 
(21) 

Juleferie: t.o.m. onsdag 
02.01. 

Juleferie: t.o.m. 01.01.  

Februar 
(15) 

Vinterferie: uke 8  
f.o.m.18.02.t.o.m.22.02. 

  

Mars 
(16) 

Påskeferie: 
f.o.m. 25.03 t.o.m.01.04  

Påskeferie: 
f.o.m.25.03.t.o.m.01.04 

Barnehagene stenger kl 

12.00 onsdag 27.mars 

Påskeferie: 
f..o.m.28.03.t.o.m.01.04 

April 
(20) 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Fridag: Fredag 19. april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. 
april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. april 

Mai 
(18) 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 10.mai 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Juni 
(14) 

Siste skoledag: 

Torsdag 20. juni 

Plandag: Fredag 21.06 
(kan flyttes) 

  

Juli Skoleferie Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Plandager Fredag 21 juni Fredag 19. april 
Fredag 10. mai 

Fredag 19. april 
Fredag 10. mai 
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HS-sak 28/12 

ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 

INTRODUKSJONSRÅDGIVER 
Gå til sakslisten  <<Forrige sak 

 
 
Saksbehandler:  Anne-Karin G. Bjerke Arkivnr: 030 A02 

&21 
Saksnr.:  11/4077 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 78/11 14.12.2011 
Administrasjonsutvalget 3/12 14.03.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/12 15.03.2012 
Formannskapet 12/12 14.03.2012 
Kommunestyret 9/12 28.03.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/12 27.09.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling:  
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 
Rådmannen i Ås, 19.9.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.03.2012: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyret 28.03.2012: 
Grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra 01.08.12. Ås kommune 
inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. 
 

Behandling i Formannskapet 14.03.2012: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 14.02.2012. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Vedtak i Formannskapet 14.03.2012: 
Grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra 01.08.12. Ås kommune 
inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. 
 

Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15.03.2012: 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15.03.2012: 



  HS-sak 28/12 

39 

 

Grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra 01.08.12. Ås kommune 
inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 14.03.2012: 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget 14.03.2012: 
Grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra 01.08.12. Ås kommune 
inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. 
 
 

Tidligere politisk behandling - Oversikt over politiske saker om  

Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten 2010 – 2012:  
ADM-sak 7/10, administrasjonsutvalget 29.04.2010, jf. 10/1326:  
 Voksenopplæringen – Organisasjonsstruktur  
K-sak 35/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/858: (trukket fra sakskartet)  
 Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger  
K-sak 36/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/1752:  
 Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringssenteret  
F-sak 39/11,  formannskapet 08.06.2011, jf. 11/2135:  
 Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i 
 Ås kommune /opprettelse av stillinger  
K-sak 78/11,  kommunestyret 14.12.2011, jf. 11/4077: (ikke tatt til behandling)  
 Organisasjonsendring innen voksenopplæringen  
F-sak 73/11,  formannskapet 23.12.2011, jf. 11/4148  
 Sak til formannskapets ekstraordinære møte - Voksenopplæringen  
ADM-utvalg,  administrasjonsutvalget 18.01.2012 orientering, jf. 12/125  
KU-sak 3/12,  kontrollutvalget 07.02.2012  
 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 
K-sak 9/12,  kommunestyret 28.03.12 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Uttalelse fra Akademikerforbundet datert 30.08.2012 
Uttalelse fra programrådgiver, Introduksjonsprogrammet, datert 31.08.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
NAV Ås 
Voksenopplæringen 
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Oppvekst- og kultursjef 
Organisasjons- og personalavdelingen 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter – VO – har gjennom de senere årene fått 
seg tillagt ulike oppgaver. I tidligere saker har oppgaver blitt avsluttet for VO sin del 
ved at oppgaven er overført til annen etat eller ved at man kjøper tjenester fra andre 
kommuner.  
 
I tråd med saksutredningen i K-sak 9/12 ønsker Ås kommune å fortsette arbeidet 
med å rydde opp i hvilke ansvarsoppgaver som skal tilligge VO og hvilke som skal 
ligge i andre etater. Målet er at VO skal stå igjen med oppgaver knyttet til 
undervisning og oppfølging av elever relatert til dette. 
 
Denne saken omfatter organiseringen av Flyktningetjenesten og 
Introduksjonsordningen. En hovedutfordring er at Ås kommune får sysselsatt for få 
flyktninger sammenlignet med nabokommunene. 
 
Flyktningetjenesten tilrettelegger bosetting og oppfølging av flyktninger i samarbeid 
med bl.a. NAV Ås, hjemlet i lov om sosialtjenester og lov om introduksjonsordning.  
Oppgavene er nært knyttet opp til NAV’s oppgaver m.h.t. oppfølging og informasjon 
til flyktninger som blir bosatt i kommunen. 
 
Flyktningetjenestens mål er å gjøre flyktningene selvhjulpne og godt integrerte i 
kommunen i løpet av de første fem årene etter bosetting. Dette er den perioden 
Staten gir integreringstilskudd for med forventning om rask og god bosetting samt 
gode resultater for integreringsarbeidet. 
 
Introduksjonsordningen er lovhjemlet i Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) – utdypet i rundskriv 
Q-20/2012 fra Det kongelige barne-, likestillings-  og inkluderingsdepartement. 
Hovedtanken med loven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter 
for raskt å komme ut i jobb.  
Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende 
kvalifisering har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram når de har fått: 

 Asyl jf. Utlendingslovens § 28 

 Oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning jf. 
Utlendingsloven § 35 tredje ledd, 

 Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag 
av søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. 
Utlendingslovens § 34, eller 

 Oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i kulepunkt 1-
3, jf. Utlendingslovens kapittel 6. 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er 
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene 
og kommunen.  



  HS-sak 28/12 

41 

 

 
Nordiske borgere og borgere fra EØS-land omfattes ikke av avtalen. 
 
Deltaker i introduksjonsprogram må ha behov for grunnleggende kvalifisering. 
Den enkelte deltakers behov kartlegges og vurderes før det utarbeides individuell 
plan og fattes vedtak om deltakelse i programmet.  
 
Grunnleggende kvalifisering forstås som tilegnelse av informasjon, kunnskaper og 
ferdigheter som gjør nyankomne innvandrere i stand til å fungere i ordinært arbeid 
og samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og 
opplæringstilbudet. 
 
En deltaker etter introduksjonsloven har rett på introduksjonsstønad. 
Introduksjonsprogrammet følger arbeidsåret, og deltakerne har plikter og 
rettigheter som ligger tett opp til plikter og rettigheter for vanlige arbeidstakere. 
Introduksjonsstønaden utbetales fra lønningskontoret etter lister fra 
programrådgiver. 
 
Ås kommune har pr. 1. juli 21 deltakere på introduksjonsprogram. Det er i løpet av 
de siste 5 årene bosatt 65 flyktninger i Ås kommune. Av dem er ca. 30 aktive 
brukere av flyktningetjenesten. 21 av disse er sammenfallende med deltakerne på 
introduksjonsprogrammet. 
 
NAV Ås tar seg av nyankomne flyktninger og bistår under etableringen i 
samarbeid med flyktningkonsulenten. Det gis støtte til etablering og livsopphold. 
Når flyktningen deltar i introduksjonsprogrammet, vil noen trenge supplerende 
sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønaden. Etter at introduksjonsprogrammet er 
ferdig kan det være at flyktningen fremdeles ikke behersker norsk godt nok til å 
søke arbeid. NAV Ås bistår da med økonomisk sosialhjelp og ulike arbeidsrettede 
tiltak. 
 
Til og med august 2012 er det utbetalt over 1,7 mill. i sosialhjelp til 23 flyktninger. 
Totale sosialhjelpsutbetalinger til alle personer i Ås i samme periode er ca.7 mill. 
til 253 personer. Flyktninger på sosialhjelp får altså 3 ganger så store utbetalinger 
som andre. Av tallene ser vi også at andelen flyktninger som har sosialhjelp som 
hovedinntekt er høy. 
 
I de øvrige Follo-kommunene er introduksjonsrådgivningstjenesten og 
flyktningtjenesten plassert slik: I Vestby ligger tjenestene i kultur, i Ski er det to 
introduksjonsrådgivere på Follo kvalifiseringssenter. Disse har et tett og utstrakt 
samarbeid med NAV Ski. I Oppegård, Nesodden, Frogn og Enebakk er tjenestene 
lagt til NAV i den enkelte kommune. 
 

Vurdering av saken: 

 
 Flyktningetjenesten og Introduksjonsrådgiver lagt under NAV Ås: 
 
Fordeler: 
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 Alle tjenester knyttet til flyktninger samlet under ett tak gjør det vesentlig lettere 
å sette sammen tverrfaglige team og samarbeide mer effektivt og funksjonelt 
for å gjøre brukeren uavhengig. 

 Tydeligere fokus på arbeid og selvstendighet fra dag en. 

 Et større og bredere fagmiljø for de ansatte som flyttes over fra VO til NAV Ås. 
Dette gir bedre muligheter for kompetanseutvikling for alle. NAV-ansatte kan 
lære mer om introduksjonslovverket, kunnskap som i dag er noe 
fragmentarisk. De som overflyttes kan lære mer om særlig de arbeidsrettede 
tiltakene. 

 Gir mulighet for et tettere og mer helhetlig samarbeid rundt den enkelte 
flyktning. 

 
Ulemper: 

 Programrådgiver vil bli mindre tilgjengelig i hverdagen for samarbeid med 
lærere på VO og daglig oppfølging av introdeltakerne, noe som kan bøtes på 
ved at man er noe tilstede på VO og deltar i samarbeidstid med lærerne.  
 
 
 

Sammendrag: 

 
Rådmannen finner det rasjonelt for Ås kommune å overføre både rådgiver for 
introduksjonsprogrammet og konsulent for flyktningtjenesten til NAV Ås. NAV Ås har i 
dag allerede mange oppgaver i forhold til flyktninger og personer i 
introduksjonsprogrammet. Dette involverer mange medarbeidere hos NAV. Deler av 
dette arbeidet skjer i samarbeid med flyktningkonsulenten og introduksjonsrådgiver. 
Oppfølgingen fortsetter i mange tilfeller også etter at flyktningen har avsluttet 
introduksjonsprogrammet. 
 
Det er viktig med et tett samarbeid rundt flyktningen i den første grunnleggende 
etableringsfasen, noe som senere skal skape en god integrering både i arbeidslivet 
og kulturelt. Samtidig er samarbeidet med voksenopplæringssenteret rundt den 
enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet viktig med tanke på opplæringen i norsk 
og samfunnsfag. Derfor vil det være hensiktsmessig at programrådgiver har noe 
arbeidstid tillagt voksenopplæringssenteret. 
En forutsetning for å lykkes med overføringen, særlig i den første tiden er at 
introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent beholder sine hovedoppgaver og at 
lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. 
En overføring av introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent til NAV vil bidra til at Ås 
kommune får samlet det fagmiljøet som innehar kommunens kompetanse på arbeid 
med flyktninger, noe rådmannen mener vil gi en positiv effekt for den enkelte 
flyktning. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Lønnsmidlene for introduksjonsrådgiver og programrådgiver overføres fra VO til NAV. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Ås kommunale voksenopplæringssenter har i hovedsak to oppgaver:  

 Spesialundervisning til voksne etter opplæringsloven 
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 Undervisning i norsk og samfunnsfag til voksne innvandrere etter 
introduksjonsloven 

 
Oppgaver knyttet til bosetting, arbeidspraksis, lønn til deltakere, oppfølging av og på 
arbeidsplasser m.v. bør ligge i NAV. Årsaken til dette er at NAV har tilsvarende 
funksjoner overfor andre brukere og derved mulighet til å ha et overordnet og 
koordinerende ansvar overfor den enkelte innvandrer både økonomisk og sosialt. 
Dette vil gi Ås kommune en bedre oversikt over den enkeltes situasjon, samt en 
større mulighet til tett oppfølging. Sannsynligheten for at deltakerne kommer raskere 
gjennom introduksjonsprogrammet og muligheten for å få dem raskt ut i arbeid vil 
dermed øke. 

 
Flyktningkonsulent og Introduksjonsrådgiver overføres til NAV fordi det gir en 
helhetlig og effektiv oppfølging av den enkelte deltaker. Programrådgiver vil være 
organisatorisk underlagt NAV, men det anbefales at noe av kontortiden legges til VO.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 1.1.2013 
 

 


