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Saker til behandling

HHS-6/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/01197-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 6/14 01.04.2014
10 Formannskapet
11 Kommunestyret
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Ungdomsrådet 2/14 01.04.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/14 02.04.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/14 02.04.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/14 03.04.2014
7 Administrasjonsutvalget
8 Formannskapet 18/14 09.04.2014
9 Plankomitéen

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Ås, 24.03.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Ved behov kan saken behandles 2 ganger i alle utvalgene.
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for helse og sosial
03.04./08.05.2014 Hovedutvalg for teknikk og miljø
09.04./14.05.2014 Formannskapet, 1. gang

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:
01.04./06.05.2014 Ås eldreråd
01.04./06.05.2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede
01.04./06.05.2014 Ungdomsråd
09.04./14.05.2014 Administrasjonsutvalget
10.04./15.05.2014 Plankomiteen

14.05./11.06.2014 Formannskap, 2. gang
27.05./18.06.2014 Kommunestyre
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Vedlegg:
1. Forslag til reviderte reglementer (trykkes separat)

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09,
med senere endringer. Sist oppdatert 14.03.2014.

Dokumentet ligger på Ås kommunes hjemmeside og på lesebrett: Andre
filer/Planer og styringsdokumenter/Øvrige planer og styringsdokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
Ås kommunens hjemmesider
Referatsak i aktuelle utvalg
Orientering til aktuelle politikere

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunens reglementer skal behandles i hver valgperiode. Rådmannen har
foreslått flere endringer i selv dokumentet. Beløpsgrensen på alle områder er
foreslått justert opp og i tillegg er en del språklige endringer foreslått.
Hovedendringene i reglementet er forslag om sammenslåing av to råd og
nedleggelse to utvalg. Dette kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg
foreslås en økt delegering fra politisk nivå til rådmannen på personalområdet noe
som påvirker administrasjonsutvalgets arbeidsområde.

Fakta i saken:
Kommunenes reglementer skal behandles innen et år etter nyttkommunestyre er
valgt, jf. lovendring i 2012. Ås kommune har hatt tradisjon for å gjøre det senere i
perioden. Det er viktig å se reglementene i forhold til resten av perioden og eventuelt
med tanke på hva skal/kan vedtas fra neste periode etter kommunevalget i 2015.
All myndighet i kommunen er lagt til kommunestyret etter kommuneloven. Det meste
av beslutninger som ikke kommunestyret etter loven skal eller ønsker å vedta selv,
har kommunestyret delegert til formannskap, hovedutvalg, andre utvalg, ordfører
eller rådmann i Ås kommunes reglementer. Dette for å sikre en effektiv organisasjon
og en god politisk styring.

Endringer i reglementet kan foreslås av forskjellige årsaker:
Formelle grunner: Nye lover, lovendringer, nye eller endrede forskrifter m.m.
Organisatoriske grunner: Samfunnsmessige endringer eller lovendringer kan
medføre behov for endring i kommunens organisatoriske oppbygging for å gjøre den
mer formålstjenlig.
Effektivitetsgrunner: Endringer for å få en mer effektiv tjenesteyting og for å la
reglementet gjenspeile endringer i teknologiske løsninger og i omverdenen.
Prinsipielle grunner: Kommunestyret har ønske om høyere eller lavere grad av
delegering fra kommunestyret til øvrige politiske utvalg eller fra politisk til
administrativt nivå.

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
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Språklige forbedringer: I enkelte tilfeller kan gjeldende tekst være upresis, og det
foreslås oppstramming av språket.

Rådmannens forslag til revidert reglement har sin årsak i alle områdene beskrevet
over. Ås kommunes reglementer er omfattende og favner over alt fra ansvars- og
myndighetsfordeling til saksbehandlingsregler, møte- og arbeidsformer,
klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, godtgjøringer m.m.

Graden av delegasjon varierer fra kommune til kommune. Reglementet er et meget
sentralt politisk verktøy, da kommunestyret gjennom dette bestemmer ansvars-
fordelingen mellom politisk og administrativt nivå i kommunen og mellom de
forskjellige utvalgene på politisk side.
All delegering bygger på tillit. Delegering av myndighet til kommunens
administrasjon, vil etter kommuneloven si at myndigheten skal delegeres til
rådmannen som funksjon. Rådmannen på sin side vil delegere videre de fleste av
disse fullmaktene til etatsjefer og ledere i stab/støtte. Videredelegering fastsettes
gjennom et eget administrativt videredelegeringsreglement. Dette justeres i takt med
de fullmaktene som delegeres til rådmannen og er et administrativt reglement som
ikke behandles politisk.

Reglementene ligger vedlagt i opprinnelig versjon. Alle forslag til strykninger og
endringer er i rødt. Helt nye tekster er i blått. Dette for å synliggjøre endringsforslag.
Eventuelle uklarheter/spørsmål i grønt.

Vurdering:
Dagens reglement er detaljert. En del språklige endringer er foretatt for å bedre
lesbarhet og tydeliggjøre innholdet og ansvaret.
Beløpsgrensen på alle områder er foreslått justert opp. Hovedendringene i
reglementet er forslag om sammenslåing av to råd, og nedleggelse to utvalg. Dette
kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg foreslås en økt delegering fra
politisk til administrativt nivå på personalområdet.

Rådene:
Ungdomsråd (UR)
Ungdomsrådet ble vedtatt etablert i 2013 og er innarbeidet i eksisterende reglement.
Rådmannen foreslår her enkelte justeringer i tråd med kommunestyrets vedtak, det
innebærer ingen realitetsendringer. Funksjonen som leder ivaretas hovedsakelig av
sekretær for utvalget, og ungdomsrådet kan selv organisere arbeidsfordeling.

Ås eldreråd (ER) og Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Rådmannen vurderer at sammenslåing av disse to rådene vil gi begge målgruppene
større innflytelse. Et felles råd vil kunne ivareta begge gruppers behov på en god
måte. Brukerinteressene er svært like. Rådene hadde i 2013 12 like saker. Totalt
hadde FH 14 og ER 26 saker.
For å få bedre utnyttelse av administrative ressurser (ledere, saksbehandlere),
holdes det i 2014 fellesorienteringer i saker som behandles av begge rådene.
Rådene har hver sin sekretær fra politisk sekretariat.
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FH har vanskeligheter med å rekruttere medlemmer fordi foreningene ikke har hatt
kandidater å foreslå. Rådmannen finner det uheldig å pålegge ansatte å være
medlem av FH slik reglementet tilsier nå.

Eldrerådslova § 4a og lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 4
åpner for at det kan opprettes felles råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I følge NIBR´s notat av 1/2014 (www.regjeringen.no) utarbeidet for
kommunaldepartementet, er det minst 35 kommuner som har felles råd for eldre og
funksjonshemmede.
Sammensetting av felles råd med ansvarsområde fremgår i reglementsforslaget.
Begge lovene og intensjonene i nåværende reglement er søkt ivaretatt.

Administrasjonsutvalg:
Ifølge kommunelovens § 23 er administrasjonssjefen øverste leder for den samlede
kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer
kommunestyret fastsetter.

Kommunestyret har fastsatt begrensning på vesentlige områder for rådmannen.
En naturlig konsekvens avpersonalansvar innebærer tilsettings-/permisjons-
myndighet for egne ledere, omgjøring og opprettelse av stillinger innenfor
budsjettrammer, mindre omstilling/organisasjonsutvikling og lønnsforhandlinger for
de ansatte.
Det medfører uforutsigbarhet knyttet til de krav kommuneloven setter til en rådmann
hvis ikke intensjonene i loven følges når det gjelder ledelse av kommunens
administrasjon. Det er rådmannen som er ansvarlig overfor kommunestyret for
måloppnåelse og kvalitet innenfor tjenester, personal og økonomi. Ankeadgang i
tilsettings- og permisjonssaker bortfalt i hovedavtalen en tid før år 2000, og bør
vurderes tatt ut av Ås kommunes rutiner. Tillitsvalgtes medinnflytelse i disse og
øvrige saker ivaretas godt i henhold til lov, hovedavtale, hovedtariffavtale og
administrative prosesser.
Et viktig element er å kunne tilsette de lederne som sammen med rådmannen skal
utføre disse oppgavene. Det må gjerne være politikere med i intervjuutvalget til
stillinger rett under rådmannen. Etpartssammensatt utvalg som administrasjons-
utvalget, er imidlertid ikke et arbeidsgiverutvalg. Skal tilsettinger i etatsjefs-
/stabssjefsstillinger ikke delegeres rådmannen, bør avgjørelsen legges til et politisk
utvalg med arbeidsgiveransvar, for eksempel formannskapet. De tillitsvalgte har
medinnflytelse i prosessene gjennom hovedavtalens bestemmelser og Ås kommunes
administrative tilsettingsprosesser. Tilsettingsmyndigheten bør ligge hos
arbeidsgiver. Administrasjonsutvalget beholder overordnede oppgaver og ansvar for
saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Forhandlingsutvalg:
Lønn er en vesentlig kostnadsfaktor, men samtidig en viktig faktor for blant annet å
rekruttere, belønne, motivere, utvikle og beholde ansatte. Tidligere undersøkelser har
vist at ansatte i kommunal sektor ønsker mer lokal lønnsdannelse og at nærmeste
leder bør være sentral i fastsettelsen av medarbeidernes lønn –basert på kjente og
akseptable kriterier.( «Ny lønn, ny image»KS2001)
Det brukes mye ressurser til å gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene generelt. I
Ås kommune bruker en ekstra mye tid da det skal involveres et ytterligere politisk

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldrer%C3%A5dslova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Rapport_lovfestet_ordning_eldreraad-nedsattfunksjonsevne.pdf
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ledd, forhandlingsutvalget, som skal ha informasjon nok til å fastsette lønn, men ikke
all informasjon om arbeidstakerne. Det er svært arbeidskrevende å legge til rette for
utvalget, og også for medlemmene å sette seg inn i dokumentene. Selve
forhandlingene kan også oppleves krevende for enkelte mindre arbeidstaker-
organisasjoner. En administrativ delegering innebærer etter rådmannens vurdering
en bedre ressursbruk. Som en konsekvens av disse faktorene foreslås forhandlings-
utvalget lagt ned. Alternativt kan utvalget fortsette som i dag ut perioden for så å
legges ned. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig at nyordfører skal læres
opp i dette krevede administrative arbeidet på bekostning av politiske oppgaver. De
økonomiske føringene kan eventuelt bli liggende i formannskapet.

Sosialutvalg:
Sosialutvalget er etter gjeldende reglement klageinstans for enkeltvedtak i klientsaker
hvor klagefunksjonene ikke er lagt til andre myndigheter. Med samhandlingsreformen
ble klagefunksjonen overført til fylkesmannen, jf. helse-og omsorgstjenesteloven.
Sosialutvalget er i dag bare klageinstans for boligtildelingssaker. Det er behandlet 1
slik sak siden valget i 2011. Oppgaven bør overføres til formannskapet som er
kommunens klageorgan. Det generelle fagområdet ivaretas av hovedutvalg for helse
og sosial. Sosialutvalgets innsynsrett følger av offentlighetsloven med de
begrensinger som følger av forvaltningsloven §§ 13 og 13 b og særlover. Den
tilsvarer den innsynsretten øvrige utvalg har, med unntak av kontrollutvalget som har
langt videre tilganger, jf. kommuneloven § 77 nr. 7.

Økonomiske konsekvenser:
Godtgjørelsene er beregnet etter satser og avholdte møter i møtegodtgjørelses-
perioden 1.11.2012 –31.10.2013, jf. vedlegg 2. Det er ikke beregnet tall for lønn- og
overtid for ansatte, leie for møterom og servering.

Et felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer en årlig
besparelse på ca. kr 50 000 i godtgjørelser.
I tillegg halveres utgifter i forbindelse med:
Hvert av utvalgene krever nå ca. 13 timer arbeidstimer for sekretær per møte.
I 2013 deltok 9 ledere (rådmann, etatsjef, enhetsledere) på møter i eldrerådet og 1
leder i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Deltakelse krever tid til forberedelser.
Alle møter ble holdt etter ordinær arbeidstid.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.

Nedlegging av sosialutvalget og forhandlingsutvalget vil innebære en årlig
besparelse på følgende i årlige godtgjørelser:

Sosialutvalg, 3 møter (1 sak til behandling. 9 ledere/saksbehandlere møtte i
tillegg til sekretær): kr 39 000.
Forhandlingsutvalg, 22 møter: kr 96 000.

I tillegg kommer utgifter til:
Deltakelse fra ledere, saksbehandlere og sekretær i sosialutvalget på kveldstid.
Arbeidstid i forbindelse med forberedelser, deltakelse og etterarbeid for
administrasjonen i forhandlingsutvalget.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.

Den største innsparingen ved endringer ligger i administrasjonen.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
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Konklusjon med begrunnelse:
I en kommune med knappe midler til administrative oppgaver, brukes mye ressurser
til oppgaver som kunne forenkles gjennom foreslåtte endringer i reglementer. Dette
vil frigjøre tid til å arbeide mer med kvalitet i saksbehandling og tjenester.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Rådmannens innstilling tilsier effektuering av nytt reglement når vedtak er fattet i
kommunestyret.
Alternativt kan deler av endringene gjøres gyldige fra neste valgperiode og at dagens
ordning opphører ved valget 201 5.
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HHS-7/1 4
Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01099-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 7/14 01.04.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Hovedutvalg for helse og sosial 7/14 02.04.2014

Rådmannens innstilling:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

Ås, 12.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for helse- og sosial

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse- og sosial

Vedlegg:
Årsrapport-frisklivsentralen-ÅS-2013.docx,
Samhandlingsnytt nr 1 2014.pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Daglig leder Ås frisklivssentral
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Ås frisklivssentral startet opp med full drift fra 01.01.2014. Sentralen har hatt stor
pågang på frisklivssresepter (helsesamtaler etc) og det er avholdt flere kurs. Viser til
vedlagt rapport.

Fakta i saken:
Ås frisklivssentral har etter oppstarten hatt stor pågang av brukere og oppnådd gode
resultater. Viser til vedlagt årsrapport.

Vurdering:
Ås frisklivssentral viser seg å være et tilbud som gir tjenester som innbyggerne i stor
grad benytter seg av. Frisklivssentralen er en sentral tjenesteyter i arbeidet med å
forebygge at personer som har eller står i fare for å få en livsstilssykdom, enten lærer
seg å leve med sykdommen eller forhindrer den.

Økonomiske konsekvenser:
Forebyggende arbeid er et langsiktig arbeid hvor de økonomiske gevinster kommer
over tid. Samhandlingsreformen fokuserer på –og satser på forebyggende arbeid og
folkehelsearbeid. Med kommunal medfinansiering av somatiske sykehustjenester
skal det «lønne seg» for kommunene og satse på friskliv og folkehelse.

Konklusjon med begrunnelse:
Ås frisklivssentral har i sitt første driftsår hatt gode resultater. Det erfares at
frisklivssentralen gir tjenester det er stort behov for blant innbyggerne. Tjenesten
vurderes som en viktig tjenesteyter i det forebyggende helsearbeidet i kommunen.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HHS-8/1 4
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01032-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 8/14 02.04.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Ås, 07.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Helse og sosialutvalget
Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
Daglig leder Ås frivilligsentral
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Norges frivilligsentraler er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Dagens styreform av frivilligsentralen er tidligere vedtattav kommunestyret. Høsten
2003 var siste kommunestyrebehandling av styresammensetningen.
Norges frivilligsentraler har de siste ti år gjennomgått store endringer hva gjelder
driftsform, tilbud til innbyggerne, samarbeidsformer og måte å drifte på. Svært få
frivilligsentraler i Norge driftes likt, og alle er unike da det er innbyggerne som
bestemmer hva en frivilligsentral skal være. Erfaringer de siste årene tilsier derfor en
annen styreform enn vi har i Ås i dag.
En ser derfor at «arbeidsgrupper» heller kan utgjøre det tidligere styrer gjorde, og at
et styre tar seg av det administrative, sammen med daglig leder.
Rådmannen foreslår et styre på fire personer og daglig leder, med ansvar for
regnskap, budsjett, og rammer for drift. Styret har ansvar for ansettelse av daglig
leder. Det avholdes 4 styremøter per år.
Organisering av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en mer
dynamisk drift enn i dag. Arbeidsgruppene vil variere i henhold til sentralens
virksomhetsplan. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper i henhold til forskjellige prosjekter.
En slik organisasjonsform vil gi de frivillige eierskap til tiltakene, og dermed større
grad av egeninnsats i gjennomføringen.
Rådmannen hevder at det viktigste er at de frivillige deltar i driften og tiltakene i regi
av frivilligsentralen.

En frivilligsentral er til for at de frivillige skal få utført ønsket arbeide. Det er i første
omgang daglig leders hovedansvar og prioritet å bidra til at dette skjer.
Holde kontakt med frivillige, invitere til dialog og bidra til organisering av tiltak og
gjennomføring.

Fakta i saken:
Dagens styreform er vedtatt av kommunestyret. Høsten 2003 var siste
kommunestyrebehandling av styresammensetningen. Styret i Ås frivilligsentral består
av syv medlemmer. Disse representerer kommunestyret, lag og foreninger i Ås
kommune, alle «bygder» er representert. Dagens organisering av styret bidrar ikke til
den aktivitet som ønskes.
Dagens styresammensetning:

Styremedlemmer: Vara:
Bente Sperlin Marit Roxrud Leinhardt Ås kommune
Randi Brækkan Aina Sollie Redd Barna
Mette Figge Bente Sneis Nordby
Per R.K. Killingmo Hanne Støkken Kroer
Ivar Ekanger Rubina Mushtaq Kommunestyret
Unn Hegg Birgit Gullerud Lions Club Eika
Inger Johanne Hoftun Eva Moe Johansen Sanitetsforeningen
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Vurdering:
Ut fra erfaringer de siste ti år, foreslår rådmannen nå en annen styreform.

Forslag til ny styreform:

Styret:
Et styre på fire personer samt daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift, med ansvar for ansettelser (se over).
Styret er ansvarlig for å sende årsmelding og regnskap, og søke om midler til drift fra
KUD innen 30.juni hvert år.
Avholde 4 styremøter pr år.

Forslag til sammensetning av styret:
Styret har vedtatt en endring av driftsform for å skape en mer effektiv driftsform i det
daglige arbeidet.
Frivilligsentralen i Ås består av en 100% stilling, og det er stor aktivitet i forhold til
tiltak. Det fører til at man trenger arbeidsgrupper som bidrar til driften av tiltakene.
Styret er foreslått satt sammen av følgende representanter:

2 representanter fra Ås kommune:
Folkehelsekoordinator, en representant fra f. eks. teknisk etat.
2 representanterfra de frivillige (fra arbeidsgruppene)

Daglig leder i frivilligsentralen.

Arbeidsgrupper:
Frivillige utgjør arbeidsgrupper i henhold til prosjekter og tiltak med mulighet for å
skape nye kreative prosesser og legge frem saker for styret.
Arbeidsgruppene får egne mandat for gjennomføring av tiltak. To personer fra
arbeidsgruppene får en plass i styret for å ivareta frivilliges interesser.

Denne organiseringen av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en
mer dynamisk drift enn i dag.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Konklusjon med begrunnelse:
Ut fra erfaringer de siste år, foreslår rådmannen en annen styreform:
Et styre på fire personer og daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift samt ansvar for ansettelser.

En ny organisering av frivilligsentralen med en foreslått styresammensetning og
arbeidsgrupper som får ansvar for forskjellige prosjekter, gir en mer dynamisk og
hensiktsmessig drift enn i dag.

Rådmannen anbefaler at styreform i Ås frivilligsentral endres.
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Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Årsmøtet 201 4, torsdag 22.mai kl 1 8.00
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HHS-9/14
Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/01173-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/14 02.04.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.
Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens budsjettramme.

Ås, 17.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sluttrapport –prosjekt, Ungdomsteametved Nav Ås, behandlet i HHS 26.02.2014 og
i K-sak 14/14 19.03.2014

Vedtak i saken sendes til:
Leder ved Nav Ås
Økonomikontoret

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-26-02-2014.125478.MD1I212712o7001.pts.html
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 (K sak
80/13) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås, etter at prosjektperioden gikk ut.
Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/14), hvor dette ble tatt hensyn til. Hovedutvalget
vedtok dette enstemmig.
Videreføring av teamet fordrer at kommunen oppretter en veilederhjemmel ved Nav
Ås. Delegasjonsreglementet sier at det kun er kommunestyret som kan opprette
hjemler i Ås kommune, derav denne sak.

Fakta i saken:
NAV Ås har i samarbeid med Ås kommune gjennomført et prosjekttil forebygging av
barne- og ungdomsfattigdom. I løpet av prosjektperioden ble Ungdomsteamet ved
NAV Ås etablert.

Både Ås kommune og NAV har ungdom som en prioritert gruppe, og i NAVs strategi
inngår målet om at ungdom skal gis mulighet for å komme i arbeid.
Unge under 25 år som henvender seg til NAV Ås tilbys samtale på dagen for
henvendelse, eventuelt første virkedag etter. Ungdommen tilbys så tett oppfølging
som behovet tilsier, og etablerer kontakt med andre tjenester ved behov.

Ungdomsteamet tilbyr et lavterskel-tiltak rettet mot ungdom, med målet å gi alle unge
som henvender seg et tilbud om:

Opplæring
Arbeid
Aktivitet

Pårørende kan også henvende seg på vegne av sine unge og få veiledning,
eventuelt også delta i samtale dersom deres ungdom ønsker det.
Ungdomsteamet kan informere om arbeidsmarkedet, og knytte kontakt med
arbeidsgivere, helsestasjonen, Oppfølgingstjenesten, psykolog og andre, ut fra
behov.

Ungdomsteamet har etablert skriftlige samarbeidsrutiner mellom NAV og
Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, og Enhet for rus og psykisk helse. I tillegg
samarbeider de med videregående skole i Ås, NAV Akershus og andre kommunale
og statlige tjenester. Ungdomsteamet er representert i Ås kommunes tverrfaglige
team med målgruppe barn og unge; Positivt oppvekstmiljø.

Det vises ellers til vedlagt sluttrapport for ungdomsteametved Nav Ås.

Vurdering:
Prosjektperioden for ungdomsteamet ved Nav Ås gikk ut 31.12.2013. Teamet kan
vise til meget gode resultater og et viktig virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen i Ås
kommune.
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I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 201 3 (K sak
80/1 3) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås etter at prosjektperioden gikk ut.

Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/1 4), hvor dette ble tatt hensyn til.
Hovedutvalget vedtok dette enstemmig. I tillegg ble prosjektrapporten for
ungdomsteamet ved Nav Ås tatt til orientering. (U sak 5/1 4)

Økonomiske konsekvenser:
Hjemmelen finansieres ved ombudsjetterte sosialhjelpsmidler, slik at det finansieres
innenfor totalrammen til Nav Ås.

Alternativer:
Ikke videreføre ungdomsteamet ved Nav Ås.

Konklusjon med begrunnelse:
Det vises til vedlagt sluttrapport for ungdomsteamet ved Nav Ås.

Ungdomsteamet kan vise til gode resultater, og rådmannen konkluderer med at
ungdomsteamet er et godt –og viktig virkemiddel i forebygging av barne- og
ungdomsfattigdom i Ås kommune.

Rådmannen anbefaler at hjemmelen som veileder ved Nav Ås / ungdomsteamet
opprettes, slik at ungdomsteamet videreføres og går dermed over i ordinær drift ved
Nav Ås, Ås kommune.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HHS-10/14
Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk mv.

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/00407-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 10/14 02.04.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

Ås, 19.02.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse- og sosial
Kommunestyret

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg:
1 Høringsbrev, endringer i alkoholloven - HODs oversendelsesbrev
2 Høringsnotat om endringer i alkoholloven
3 Høringsliste - høring om endringer i alkoholloven

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing-om-endringer-i-alkoholloven--apni/horingsbrev.html?id=749833
http://www.regjeringen.no/pages/38604911/hoeringsnotat_aapningsdager.pdf
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt til høring forslag om enkelte endringer i
alkoholloven. Høringsfristen er satt til 28.04.2014.

Fakta:
Hovedendringene er et forslag om at:

AS Vinmonopolet tillates å holde åpent jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften samt
på valgdager/dager for folkeavstemming.
Dagligvarehandelen kan ha alkoholsalg på valgdager/folkeavstemmingsdager.

Høringsinstansene bes dessuten å vurdere følgende:
1. Bør det gjøres endringer i alkoholregelverket for når det kan skje utlevering av

alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet. (jf.
høringsnotatet pkt. 2.)

2. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider,
ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i prinsippet bør
stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre
tidsbegrensninger, for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at adgangen
ble utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager. (Jf. høringsnotat
pkt. 5.1)

Bør en eventuell endring for AS Vinmonopolet følges av tilsvarende endring for
adgangen til utlevering av privatimportert vare.

Ås kommune har gitt 1 salgsbevilling for 2 vinmonopolfilialer samt 7 salgsbevillinger
for alkohol for dagligvareforretninger i inneværende bevillingsperiode (07.2012 –
06.2016).

Rådmannen vektlegger endringsforslag for alkoholloven §§ 3-4 og 3-7.
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Vurderinger

Vurdering av alkoholpolitiske konsekvenser:
Departementet antar at flere åpningsdager for Vinmonopoletog dagligvarehandelen
vil føre til noe mersalg, men de ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager.

For valgdagene viser departementet til at tilgjengelighetsbegrensninger for
alkoholsalg har en kulturell og historiske begrunnelse. Formålet med forbudet var å
understreke det høytidelige ved valghandlingen og å forebygge at personer møter
beruset opp for å avgi stemme.
Departementet viser dessuten til at skjenkeforbudet på valgdager er opphevet, og at
det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Det vises også til at dagens valgordning
innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Forbud mot alkoholsalg på valgdagen
blir dermed en symbolregel uten særlig faktisk innhold. (fra Høringsnotatet 5.0 s.4.)

Rådmannen slutter seg til departementets vurderinger av alkoholsalg på valg- og
folkeavstemmingsdager.

Om åpning av Vinmonopolet i på dager i tilknytning til høytidene uttaler departementet:
Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe
annerledes. Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi
vet at det konsumeres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være
ekstra stort. På den annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg
fra Vinmonopolet på disse dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske
konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen uansett er
tillatt disse dagene. (fra høringsnotat pkt. 5.0)

Rådmannen deler departementets vurdering at å åpne for salg ved Vinmonopolet på
angitte dager tilknyttet høytider har marginale alkoholpolitiske konsekvenser.

Departementet peker på de personalpolitiske konsekvensene for Vinmonopolets
ansatte som har tariffestet fri på disse dagene. Rådmannen mener at dette bør være
opp til de berørte parter (Vinmonopolets ansatte m/fagforeninger, arbeidsgiver og
eier) å finne løsninger på dette.

Siden Ås kommune har to sentralt beliggende vinmonopolfilialer i kommunen, antas
det at et fåtall av kommunens innbyggere benytter seg avbestillingsmuligheter av
polvarer via post eller hjemmelevering.

Alternativ til innstillingen kan være:
Det åpnes for alkoholsalg på nyttårsaften for AS Vinmonopolet samt på
valgdager/folkeavstemmingsdager.
Det åpnes for alkoholsalg for dagligvarehandelen på
valgdager/folkeavstemmingsdager.

Alkoholloven §§ 3-4 og 3-7 tilpasses forslaget.



Hovedutvalg for helse og sosial 02.04.2014 Side 22 av 30

Vurderinger av framsatt alternativ:
Rådmannens alternativ går i retning av en mer moderat utvidelse av antallet
salgsdager.

Forslaget vektlegger at Vinmonopolets åpningstider bør begrenses i forbindelse med
langfri tilknyttet høytider. I disse periodene vet man at det konsumeres mye alkohol
som igjen kan medføre rusproblemer. Ved ikke å tillate salg ved Vinmonopolet jul-,
påske- og pinseaften antas det at alkoholkonsumet kan begrenses noe i disse
høytidene. Samtidig vil det gi en symboleffekt å holde stengt på disse dagene.

I alternativet vektlegges det at nyttårsaften allerede er en stor omsetningsdag for
dagligvarehandelen av alkoholvarer og at det derfor bør være naturlig at AS
Vinmonopolet holder åpent for å tilby alkoholvarer i alkoholgruppe 2 og 3.

Alternativet berører ikke departementets forslag til endringer av alkoholloven § 2-5.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune slutter seg til departementets endringsforslag,
jf. rådmannens innstilling. Det vurderes at forslaget om flere åpningsdager vil ha
marginal virkning på det totale alkoholforbruket i kommunen.
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HHS-11/14
Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/00429-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/14 02.04.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ås kommune vedtar følgende:

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg: (trykt eksemplar kan fås ved henvendelse til sekretariatet)

1. Helse- og omsorgsdepartementet 21.1.2014: Høringsbrev

2. Helse- og omsorgsdepartementet 21.1.2014: Høringsnotat

3. Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-4/2011

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsbrev.html?id=749568
http://www.regjeringen.no/pages/38601964/horingsnotat_reservasjonsordning_fastleger_210114.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/35682381/Rundskriv_reservasjon_I-4-2011.pdf
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Helse –og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring en endring i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven vedrørende fastlegers
reservasjonsordning.

Bakgrunn for saken:
Helse –og omsorgsdepartementet har 21.1.2014 sendt ut på høring forslag til to
lovendringer og to forskriftsendringer:

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (hjemmel til å gi forskrifter om
reservasjonsmulighet for fastleger)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til å skifte fastlege ved
reservasjon)
Forskrift om endringer i fastlegeforskriften
Endringer i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Aktuelt forslag til endringer / Alternativer:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilføyelse i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om
mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter
knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen skal ikke omfatte
forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

Departementet foreslår en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde
ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidetrett til å skifte fastlege for
pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til
abort.

Departementet foreslår også endringer i fastlegeforskriften og i forskrift om pasient-
og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere
seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som
reserverer seg må sørge for at kvinner på listen som vurderer eller ønsker henvisning
til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen
neste virkedag. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen
dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som
forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som
vurderer eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til
sykehuset uten henvisning fra fastlege.

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte
til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte
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etter reglene om inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale
om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med
åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert
seg.

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om
reservasjonsavtalen straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle
innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik
at innbyggerne er kjent med det når de skal velge fastlege. Dette kan for eksempel
fremgå av nettsiden for skifte av fastleger –MinFastlege.

Fastleger skal etter forslaget ikke få en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil
være opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om
reservasjon, såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt.

For å kunne ivareta tilbudet til kvinner som trenger henvisning til abort, må
kommunen kunne si opp en avtale om reservasjon dersom tilgangen på fastleger
med åpne lister reduseres, og det ikke er mulig for kvinner å skifte til en fastlege i
nærheten som ikke reserverer seg.

Reservasjon mot å assistere eller utføre abortinngrep reguleres i abortloven, men
dette gjelder ikke henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Reservasjon mot å assistere eller utføre assistert befruktning er regulert etter et
anmodningsvedtak i Stortinget rettet mot de regionale helseforetakene, men dette
gjelder ikke henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Bakgrunn for forslaget
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet i 2009 uttrykte aksept for en ordning der
kommuner gav leger mulighet for reservasjon vedr henvisning til assistert
befruktning, kom det i 2011 et rundskriv (I-4/2011) (Vedlegg 3) om reservasjon for
leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvor detkonkluderes med at det
ikke åpnes for at fastleger med listeansvar kan få adgang til å reservere seg mot å
henvise til abort og assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn
prevensjon.

Helsedirektoratet gjennomførte i 2011 en kartlegging om omfanget av slike
reservasjoner, som viste et meget begrenset antall, selv om mange kommuner ikke
svarte på undersøkelsen.

Legeforeningen har kommet med innspill for å innføre en reservasjonsrett.

Endringsforslag
Foreslått endring i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 tredje ledd, slik at
den gir grunnlag for å gi forskrifter om at fastleger kan reservere seg mot å
henvise eller behandle pasienter dersom reservasjonen er begrunnet i
alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.
Foreslått endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd,
presiseres slik at hjemmelen omfatter forskrifter om utvidet rett til å skifte
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fastlege for pasienter som står på liste til en fastlege som har reservert seg på
grunn av alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.
Foreslått endring i fastlegeforskriften med nytt kapittel 5 om Reservasjon av
samvittighetsgrunner (§§ 24a-24g)
Foreslått endring i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen
som i §§ 5 og 6 blant annet tar inn momenter vedr jenter mellom 14 og 16 års
rett til skifte dersom fastlegen reserverer seg.

Økonomiske konsekvenser:
Den foreslåtte ordningen kan medføre et beskjedent merarbeid for kommunen ved
avtaleinngåelse og oppfølgingen av disse, som underretning til Fylkesmannen og
HELFO.

Vurderinger og begrunnelser
Den foreslåtte muligheten om reservasjonsrett for fastleger er begrunnet i at enkelte
leger har alvorlige samvittighetsproblemer knyttet til å henvise pasienter til abort og
lignende. De oppfatter dette som etiske konflikter som handler om liv og død. På den
annen side kan reservasjonsrett medføre begrensning av rettsikkerheten for
pasienter.
Det opplegg som regjeringen presenterer for å avveie hensynet til begge parter,
anses som en akseptabel måte løse konflikten på ved at legen bl.a. må inngå avtale
med en annen som ivaretar disse pasientene når mulig konflikt oppstår.
Ut fra den kartlegging som er foretatt er det meget få leger på landsbasis som her
reservert seg.

I Ås er det 12 fastleger og ingen som har reservert seg. Kommunen vil ved fremtidig
rekruttering av fastleger også kunne ta stilling om en søker som vil gjøre
reservasjonsrett gjeldende, skal ansettes. Følgelig vil kommunen kunne sikre seg at
pasientsikkerhet på dette grunnlag blir ivaretatt.

Alternativer:
1. Ås kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse om reservasjonsordning for
fastleger: «Ås kommune slutter seg til forslagene til endring vedrørende
reservasjonsordningen, slik de fremgår av høringsbrev og notat fra Helse- og
omsorgsdepartementet, datert 21.1.2014».

2. Ås kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse om reservasjonsordning for
fastleger: «Ås kommune støtter ikke forslagene vedrørende reservasjonsordningen,
slik de fremgår av høringsbrev- og notat fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert
21.1.2014».

Konklusjon:
Rådmannen foreslår to ulike alternative innstillinger, men fremmer ikke egen
innstilling i saken.



Hovedutvalg for helse og sosial 02.04.2014 Side 27av 30
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Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/01157-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 8/14 01.04.2014
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/14 02.04.2014
3 Formannskapet 19/14 09.04.2014
4 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg:
Vedlegg.1: Følgebrev høring egenandel kommunale tjenester
Vedlegg.2: Høringsbrev endring i egenandel kommunale tjenester

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
hjs@hod.dep.no
Forvaltningsenheten v/ Gry Mathisen
Økonomi v/ Berit Amlien Eriksen

http://www.regjeringen.no/pages/38629137/Hoeringsbrevegenandelforkommunaletjenester.pdf
mailto:hjs@hod.dep.no
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunen er bedt om å gi en uttalelse om forslag til endring i § 3 i forskrift2011-12-
16-1349 om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester, egenandelens
størrelse ved langtidsopphold. Forslaget fra departementet går ut på at beboere på
dobbeltrom, tilstås et fribeløp på 35.000 kr som trekkes inn i beregningsgrunnlaget
for vederlagsbetalingen.
Intensjonen med endringene er å sikre at beboere som mot sin vilje legges på
dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandel.

I høringsbrevet fra helse og omsorgsdepartementet vises dettil Stortingsmelding 50,
der et av målene var at alle med langvarig opphold i institusjon og som ønsker det,
skulle få enerom.
I Kvalitetsforskriften for pleie og omsorgstjenester heter det i § 3 at kommunen skal
etablere system av prosedyrer som søker å sikre «tilbud om eget rom ved
langtidsopphold.

På Moer sykehjem har vi pr. d.d. 7 dobbeltrom på langtidsavdelingen. Liggetid på
dobbeltrom varierer, noen er for en kortere periode, mens andre har vært i inntil et år.
Det er utarbeidet kriterier for tildeling av plass på dobbeltrom, samt for overflytting til
enerom. Det tilstrebes at tiden på dobbeltrom blir så kort som mulig.

Vurdering:
Pasienter som er innlagt på sykehjem, har etter pasient og brukerrettighetsloven
§2-1. krav på forsvarlige pleie- og omsorgstjenester etter helse og
omsorgstjenesteloven § 3-2,6,c, plass i institusjon. Dette innebærer at tjenestene må
inneholde en tilfredsstillende kvalitet.
Kvalitetsforskriften pålegger kommunene å ha et system av prosedyrer som søker å
sikre at det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar
kontinuitet i tjenesten. Forskriften pålegger kommunene å ha nedfelte skriftlige
prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt
grunnleggende behov med bl.a. tilbud om eget rom ved langtidsopphold.
Verdighetsgarantien § 3 sier at tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den
enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at nødvendige
medisinske behov blir ivaretatt. Dette skal sikres gjennom bl.a. å tilby eldre som bor
på helseinstitusjon enerom.
Hovedregel er at det skal tildeles enerom ved langtidsopphold på sykehjem, men det
foreligger ikke et lovfestet rettighetskrav om enerom.

Økonomiske konsekvenser:
Ved vederlagsberegning for langtidsopphold i institusjon, har brukerne pr.d.d. et fast
fradrag i beregningen på 75 % av fribeløpet på kr. 7.250 i 2014, dvs. faktisk fradrag
på kr. 5.437.
Forslaget til forskriftendringen vil gi et faktisk fradrag på kr. 26.250 pr.år for beboere i
dobbeltrom, altså mindreinntekt på kr. 20.813 pr.år.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/forslag-til-endringer-i-forskrift-2011-1.html?id=751375
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Spørsmålet blir hvor mange beboere i aktuell kategori kommunen vil ha til enhver tid.
For hver gang en beboer bytter mellom enkeltrom og dobbeltrom vil det måtte fattes
nytt betalingsvedtak. Ved etter oppgjør vil det måtte gjøres tilsvarende antall
beregninger pr. år.
For at egenbetalingen skal være korrekt til enhver tid, slik at klager med evt.
påfølgende tap skal unngås, må det rapporteres om beboer får dobbelt eller
enkeltrom ved innleggelse, samt at det må rapporteres ved bytte av type rom under
oppholdet.

En ser da klart at endring i forskriften gir lavere inntekter i faktiske kroner, samt økt
ressursbruk ved rapportering fra forvaltningen til økonomi.
For økonomi vil dette kunne medføre en vesentlig økning i ressursbruk på grunn økt
antall vedtak.

Alternativer:
1) Lik sats for alle med begrunnelse at det er samme tjeneste som mottas

En pasient på sykehjem er i behov av døgnkontinuerlig pleie og tilsyn, noe
vedkommende får uavhengig om det er enkelt- eller dobbeltrom. Dette kan forsvare
at det er likebetaling for samme tjeneste. Pasienten får nødvendige tjenester
uavhengig av funksjonsnivå, en differensierer ikke prisen selv om en pasient er i
behov av 1:1 bemanning eller forsterket skjerming, etc. Dersom helsetilstanden tilsier
behov for enerom, vil vedkommende pasient få det som en del av en nødvendig
tjeneste, f.eks. i livets sluttfase eller andre tungtveiende grunner.

Målet er at alle langtidsbeboere skal ha enerom, men noen må midlertidig være på
dobbeltrom i påvente av enerom. Fylkesmannen sier at så lenge det er utarbeidet et
system på hvordan vi håndterer dobbeltrom og enkeltrom, er det forsvarlig praksis.

2) Differensiert sats for enkelt og dobbeltrom

Hvis en ser på sykehjemsplass som en rett den enkelt innbygger har, jfr. pasient og
brukerrettighetsloven, og ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den, kan en
gå for vinklingen med differensiert betaling for enkelt eller dobbeltrom. Dette
begrunnes da i rett til privatliv, verdighet, mulighet å trekke seg tilbake, ha besøk
uforstyrret, etc.

Ut fra allmenn rettferdighetssans, kan det oppleves urettferdig å betale samme pris
for dobbeltrom som for enkeltrom. Det en betaler for er ikke rommet i seg selv, men
tjenesten som helhet.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er prinsipielt sett en utfordrende problemstilling høringen bringer med seg. Etter
helse og omsorgstjenesteloven er det tjenesten (hjelpen) innbyggerne har «krav på»
og betaler for, og den sier ingen ting om hvor man får hjelpen. Derfor har
Fylkesmannen ved flere anledninger avslått klager om opphold / tjenester i
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dobbeltrom, også med begrunnelse at Ås kommune håndterer dette på en best mulig
måte.
Allikevel har pasient –og brukerrettighetsloven, og Verdighetsgarantien en ordlyd
som retter seg i den andre retningen, det vil si at alle har rett på enerom.

Høringen dreier seg om opphold i dobbeltrom på langtidsopphold, og holder dermed
korttidsopphold utenom vurderingen.

Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune støtter høringsforslaget.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart for innsending
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