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Orientering 

Orienteringer ved helse- og sosialsjef 

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 

1/18 17/00023-151 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef) – Skjenkebevilling enkeltanledning 

2/18 17/00023-152 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef) - Utvidet skjenkebevilling - Thuv-Srirabai AS  

3/18 17/03110-2 Melding om delegert vedtak fattet av helse og 
sosialsjef - Salgsbevilling for en enkelt anledning, 
SmakÅs v/Ås kommune. 

4/18 17/00916-18 Melding om delegert vedtak fattet av helse og 
sosialsjef - Utvidet salgsbevillingstider den 24.11.2017 
for Follo Ølutsalg AS på Vinterbro senter 
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Saker til behandling  

HHS-1/18 
Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i 
høyesterett 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  16/03928-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 1/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 3/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. 

 
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Lenker til aktuelle dokumenter:  
Ny forskrift om arbeidstid for avlastere  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-25-1052?q=avlaster%20forskrift  

Særavtale for avlastere.  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-
avtaleverk/sgs-1030.pdf’ 

KS B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen som utfyller forskrift om 
arbeidstid for avlastere. 
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavla
ster.pdf 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-25-1052?q=avlaster%20forskrift
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sgs-1030.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sgs-1030.pdf
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavlaster.pdf
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavlaster.pdf
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder Kari Ørsal Vigstad 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for brukere, pårørende og ansatte. I tillegg kan det medføre 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
 
Fakta og bakgrunn i saken: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for bruker, pårørende og ansatte. I tillegg kan det medføre 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Høyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- 
og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som 
både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall 
klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold.  
Dommen gjelder avlastning etter helse- og omsorgstjeneste loven og avlastning. 
  
Høyesterettdommen klargjorde at avlaster normalt skal anses som arbeidstaker. Det 
begrenser dermed kommunal sektors adgang til å bruke oppdragstaker kontrakter 
ved privat avlastning, slik praksis har vært til nå.   
 
Arbeidstakere er, i motsetning til oppdragstakere, omfattet av arbeidsrettslige lover 
og regler, deriblant reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Dette har medført at 
det ikke har vært anledning til å fortsette avlaster ordningen som tidligere, noe som 
ville gå utover brukerne av tjenesten. 
På bakgrunn av konsekvensene av dommen, fastsatte departementet forskrift om 
arbeidstid for avlastere som trådte i kraft 1. juli 2017. 
 
Partene i kommunal sektor kom sammen og ble enige om at avlastning er en type 
arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og så derfor behov for å utfylle 
forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at avlastningstjenesten i størst 
mulig grad kan opprettholdes. Det ble opprettet en sentral generell særavtale, som 
gis tilbakevirkende kraft til 1. juli 2017.  
Det er enighet mellom partene om at de særlige reguleringer i særavtalen ikke skal få 
overslagseffekt på andre områder eller annet type arbeid. 
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Forskrift om arbeidstid for avlastere  
 
Helse – og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse – og 
omsorgstjenester, § 3-6 omhandler kommunens ansvar overfor pårørende. I Ås 
kommune har vi avlastnings tiltak i barne- og avlastningsboligen i Ljungbyveien  og i 
form av vedtak om privat avlastning.  
Personer som yter privat avlastning har vært engasjert av kommunen ved 
oppdragstakerkontrakter. Tiltakene gis ved enkelt timer, døgn, hele helger, samt i 
uker i ferie. En oppdragstaker har hatt ansvar for et avlastningstiltak. Ofte er 
oppdragstaker personer familiene selv rekrutterer, og avlaster kan være nær familie 
eller venner.  
 
Forskrift om arbeidstid for avlastere begrenser nå kommunens anledning til å 
opprettholde dagens praksis både ved å regulere avlasters arbeidstid, samt ved å 
pålegge kommunen og ansette avlaster.  

 

Arbeidstid 

Forskrift om arbeidstid for avlastere åpner opp for at avlaster kan ha 
sammenhengende arbeidstid på inntil 56 timer og en ukentlig arbeidstid på inntil 60 
timer. Arbeidstiden kan gjennomsnitts beregnes over en periode på 6 uker. Maksimal 
ukentlig arbeidstid kan i enkelt uker være inntil 88 timer.  

Det betyr at ansatte i kommunen, som har en 100 prosent stilling, kan fortsette i sine 
avlastningsoppdrag. 
Helgeavlastning kan foregå fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Det er ikke 
lenger mulig å innvilge privatavlastning fra fredag ettermiddag til mandag morgen 
eller i ferieuker.  
 
Særavtale for avlastere. 
 
Det er avtalt én fast timelønn som gjelder for alle avlastere etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, og én timelønn for avlastere etter barnevernloven. 
Timelønnssatsen gjenspeiler lønn for både aktiv og passiv tid i løpet av et døgn, samt 
godtgjøring for særskilt arbeidstid. Dette innebærer at alle timene i døgnet betales 
med samme timelønn. Begge timesatsene er minstesatser. Videre er det avtalt ulike 
satser for utgiftsdekning. 

 

 1.7.2017 – 
30.06.2018 

1.7.2018 – 
31.12.2018 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, 
nr.2 

Minst 75 kr per time Minst 80 kr per time 

Etter barnevernloven § 4-4 Minst 60 kr per time Minst 65 kr per time 

 

Alle avlastere skal meldes inn i ordinær tjenestepensjon. Dette skal gjennomføres 
innen 31.12.2017.  Alderspensjonister som jobber som avlaster meldes ikke inn i 
pensjonsordning. 
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Drift 
 
Ås kommune har gjennomgått alle sine vedtak på privat avlastning. 

Avlastningstiltak med oppdragstakerkontrakter vil bli avsluttet og erstattet av andre 
tjenester og noen av de private oppdragstakere vil tilbys fast stilling.  

Ved nye søknader om tjenesten privat avlastning må kommunen gjøre nøye 
vurderinger av bruker og familiens behov, samt kommunens mulighet til å 
opprettholde en hensiktsmessig drift.  

I et fast ansettelses forhold kommer det andre vurderinger inn enn ved 
oppdragstaker kontrakter. Kommunen må nå ansette avlaster til et avlastningstiltak, 
men vil stå ansvarlig som arbeidsgiver selv om avlastningstiltaket faller bort. 
Kommunen må derfor ansette arbeidstakere de kan bruke til ulike oppdrag og gjøre 
de samme vurderingene ved tilsettelse i fast stilling som kommunen gjør ved andre 
tilsetninger.  

De ansatte må tilhøre en enhet og tilbys samme vern og rettigheter som andre 
ansatte. Ås kommune vurderer at de private avlasterne bør ansettes i barne- og 
avlastningsboligen / Ljungbyveien. Enheten får ansvar for å følge opp de private 
avlasterne i tråd med arbeidsmiljøloven og påse at de utfører oppdraget jfr inngåtte 
kontrakter. 

KS skal arrangere sentralt avtalekurs i januar og kommune vil søke å tilpasse 
arbeidsavtalene sine i tråd med anbefalingene. 

 
Vurdering: 
Gode avlastningstiltak er en nødvendig for at familier med særlig tyngende omsorg 
skal settes i stand til å stå i sine omsorgs oppgaver. Kommunen må sørge for at 
tjenestene de yter er i tråd med lov og forskrift. 
 
Ås kommune  vil fortsatt tilby gode avlastnings tiltak både i bolig og gjennom privat 
avlastning.  Ås kommune vil se på muligheter for å utvikle sitt avlastningstilbud ved 
ulike fleksible løsninger i samråd med familiene som har behov for avlastning. 
 
Private avlastere må sikres forutsigbarhet og gode arbeidsforhold i Ås kommune.  
 
Kommunen ser både pårørende og familie nettverk som en stor ressurs og ønsker å 
bidra til å skape gode relasjoner for sine innbyggere og brukere av kommunale 
tjenester. Kommunen ønsker ikke å blande arbeidsforhold inn i nære relasjoner og 
det vurderes derfor ikke hensiktsmessig at nær familie ansettes i avlastningstiltak. 
Nære familie defineres her til personer som står i et nært slektskapsforhold til bruker, 
som ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller 
barnebarn. 
 
Ås kommune vil avlønne sine private avlastere time for time, etter timesats fastsatt i 
særavtalen.  
 
Spørsmål om ferie avlastning er ikke avklart og departementet vil jobbe videre med 
det. Ås kommune vil følge med på nye føringer som kommer.  
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Økonomiske konsekvenser:  
Det er foreløpig noe uavklart hva de eksakte konsekvenser vil være, da alle tiltak vil 
gjennomgås på nytt, og andre tjenester vil også vurderes. Kommunen vurderer å 
etablere et nytt helgeavlastningstilbud i bolig, for en ungdomsgruppe. 

Kommunen har satt av ekstra midler til denne endringen i budsjettet i HP 2018-2021. 
Rådmannen vil rapportere i tertial og årsavslutning de eksakte konsekvensene av 
lovendringen.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for bruker, pårørende og ansatte. 
 
Kommunen vurderer alle vedtak og endrer praksis etter hva som er hensiktsmessig – 
og mulig i den enkelte sak. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HHS-2/18 
ACT-team i Follo 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  18/00147-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 2/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 2/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyre gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, 
Nesodden og Oppegård reforhandles.  
  

2. Kommunestyre gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
DPS om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  
 

3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer, og vedtar endelig løsning for Ås 
kommune i ny sak. 

 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder for rus og psykisk helse  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Evaluering av opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008) viste at det var en 
gruppe personer som ikke klarte å nyttiggjøre seg av eksisterende behandlings- og 
oppfølgingstilbud. Det ble gitt statlig tilskudd til opprettelse av Aktivt oppsøkende 
behandlingsteam, heretter ACT, og kommunestyrene i Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Vestby, Ski, og Ås behandlet vinteren 2010 sak om opprettelse av ACT team i Follo. 
 
ACT team ble opprettet i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
distriktpsykiatriske senter (FDPS).  
 
ACT teamet ble etablert under FDPS, og har pr i dag 8 årsverk. ACT teamet har 
siden oppstart mottatt tilskuddsmidler fra helsedirektoratet. Ahus og kommunen har 
satt av øremerkede midler til ACT teamet. Det er opprettet driftsråd, som rådgivende 
organ, bestående av representant fra hver kommune, to representanter fra Ahus og 
en pasient-/bruker-/pårørenderepresentant. 
 
ACT teamet har som formål å sikre at pasienter og brukere med alvorlige psykiske 
lidelser, lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsproblemer, herunder 
rusavhengighet, opplever kontinuitet, helhet og medvirkning i sitt helsehjelptilbud på 
tvers av tjenestenivåene.  
 
Drift 
Helsegruppen i Follo består av kommunalsjefer og helseledere i de 7 Follo-
kommunene. Helsegruppen har det faglige ansvaret for utviklingen av det 
helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet og samarbeidsprosjekter innad i 
Folloregionen.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra sine ledere for psykisk helsetjeneste, som 
ønsket større nytteverdi av ACT team, inviterte helsegruppen driftsråd for ACT til 
møte høsten 2016. I møtet ble det besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune og FDPS for å evaluere ACT team, samt se hvordan 
videre godt samarbeid og utvikling best sikres. 
  
Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter gjennom 2017. 
 
Follo kommunene er enige om at kommunen og spesialisthelsetjenesten har et felles 
ansvar for pasientene og at det fortsatt kan være et behov for et samhandlingsteam 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å ivareta personer 
som er vanskelig å hjelpe med tradisjonelle tjenester.  
 
FDPS ønsker å fortsette drift av ACT team, men har sagt seg villig til å vurdere 
deltagelse i andre samhandlingsteam, fortrinnsvis et team med en noe utvidet 
brukergruppe, et såkalt FACT team. (Flexible assertive community treatment) 
 
Follo kommunene ser generelt en øking i antall personer som ikke ønsker, får eller 
nyttiggjøre seg av tilbud fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Det er 
personer med omfattende rusavhengighet, med og uten spesifikk psykiatrisk 
diagnose. Personer med personlighetsforstyrrelse, både med og uten 
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rusavhengighet samt personer med omfattende sosiale og økonomiske utfordringer. 
Follo kommunene opplever videre en øking av antall pasienter, som får avslag på 
utredning, men blir henvist til kommunale tjenester uten at de ønsker å nyttiggjøre 
seg av tjenestene.  
 
Follo kommunene vurderer at dagens ACT team, med sine inklusjons- og 
eksklusjons kriterier ikke i tilstrekkelig grad dekker behovene. ACT team er tilbud til 
en meget begrenset brukergruppe og kommunen har i dag flere brukere som ikke 
inkluderes i ACT team. Pr dags dato har teamet totalt 47 brukere fordelt på 6 
kommuner. Ås kommune har for tiden 4 innbyggere som mottar denne tjenesten. 
 
Oversikt over aktive saker pr. kommune: 
Frogn: 5 pasienter  
Nesodden: 8 pasienter  
Oppegård: 15 pasienter  
Ski: 8 pasienter  
Vestby: 7 pasienter  
Ås: 4 pasienter 
 
Follo kommunene ønsker et samhandlingsteam som kan ivareta en større 
brukergruppe og innflytelse på hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg et 
samhandlingsteam.  
 
Nesodden kommune har søkt og fått tilskuddsmidler til opprettelse av et FACT team. 
De har startet tilsettingsprosessen og vil starte opp FACT team i 2018. 
 
Vestby kommune går over til Kalnes sykehus fra 02.05.18, og vil få sine 
spesialisthelsetjenester der. 
 
Vurdering: 
Det vurderes at det bør jobbes videre med mulighetene for å opprette et annet 
samhandlingsteam mellom kommunene og Akershus universitetssykehus HF.   
 
Kostander til dagens ACT kan overføres, og det kan søkes tilskuddsmidler til 
opprettelse av nytt team. Det tildeles pr idag tilskuddsmidler i 4 år, for opprettelse av 
nye team. 
 
Teamet bør ha hoved forankringen i kommunen slik at god kjennskap til kommunale 
tjenester og kompetanse sikres, samt at bistand og hjelp gis der pasienten bor.  
Follo kommunene og FDPS mener utgangspunkt i et FACT team er hensiktsmessig 
ved opprettelse av nytt samhandlingsteam.  
Etter veilederen kan et lokalt FACT team følger opp 200-220 pasienter i en region 
med 40-50.000 innbyggere. Størrelsen på teamet lokalt kan tilpasses kommunale 
tjenester/kompetanse.  
 
Den anbefales å reforhandle dagens samarbeidsavtale om ACT team mellom 
Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden 
og Oppegård og jobbe videre med Akershus universitetssykehus ved Follo DPS om 
opprettelse av FACT team i Follo.  
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Økonomiske konsekvenser:  
ACT-teamets totale driftskostnader er for 2016 ca. 6,4 millioner kroner. Teamet har 
mottatt statlig tilskudd og refusjoner for poliklinisk behandling fra HELFO 
(konsultasjoner). Resterende kostnader har vært delt mellom Ahus og kommunene, i 
2016 beløp dette seg til ca 1,9 millioner kr for kommunene. Kostnadene for 
kommunene fordeles delvis etter innbyggertall og delvis etter antall gjennomførte 
pasientbesøk / konsultasjoner i kommunene. For Ås kommune var kostnaden i 2016 
på 290.836,- 
 
Det er mulig å søke tilskuddsmidler til forskjellige samhandlingsteam.  I 2017 var det 
225 millioner kroner til fordeling, for ulike samhandlingsmodeller innen psykisk helse 
og rus. FACT og ACT er spesielt nevnt og er godt forankret team modeller.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Kommunen ser at det kan være et mulig alternativ å ansette en psykiater-ressurs i 
kommunen, som vil kunne ivareta dette feltet. 
Psykiater-ressursen vil for eksempel kunne kombineres med en 50 % 
fastlegefunksjon ved Ås kommunale fastlegekontor. En slik kompetanse vil 
kommunen kunne ha god nytte av, også i andre tjenester, som for eksempel 
demensomsorgen. 
 
En av ulempene er at kommunen mister en samhandlingsarena med 
spesialisthelsetjenesten v/ Follo DPS. 
 
Dette bør utredes nærmere før endelig beslutning tas.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune reforhandler avtalen om ACT-team etter 
dagens ordning og at det arbeides videre med et bedre alternativ. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HHS-3/18 
Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer  
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/02812-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 3/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 4/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

 
2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 

tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 
 
3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 

for tilsynsavgift.  
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
  
Vedlegg: 
1. Nytt tilsynsansvar for tobakkssalgssteder-brev fra Helsedir. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Utsalgssteder for tobakk i Ås  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer mv.  
 
Tilsynet planlegges gjennomført noenlunde tilsvarende som for salgs- og 
skjenkekontroller der blant annet vaktselskap står for kontroller.      
 
Tilsynsavgiften foreslås fastsatt iht. tobakkssalgsforskriftens maksimumssatser. 
 
Fakta i saken: 
Kommunene skal fra 1.januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer 
mv. ble vedtatt i Stortinget den 21.juni 2017, og bestemmelsene om ordningen er tatt 
inn i tobakksskadeloven kapittel 2. 
 
Det er fastsatt en forskrift som blant annet regulerer kravene knyttet til kommunenes 
tilsyn. Forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet 21.september 2017. Se mer i vedlegg 1 i brev fra 
Helsedirektoratet av 09.10.2017. 
 
Pr. 11.01.2018 er 20 tobakkutsalgssteder registrert i Helsedirektoratets 
tobakksalgsregister for Ås kommune. I henhold til tobakkssalgsforskriften § 21 
innebærer dette gjennomføring av minimum 40 årlige kontroller samt 
oppfølgingsarbeid.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger opp til at kontrollering av tobakksalgssteder foretas på 
tilsvarende måte som for skjenke- og salgssteder og gjennomføres av innleid 
vaktselskap. Kommunen har startet å undersøke markedet for hvilke aktører som kan 
påta seg tilsyn av tobakkssalgsstedene. En anbudsrunde vurderes iverksatt.    
 
Ut fra opplysninger som er innhentet av kommunen, planlegger flere kommuner i 
Akershus fylke, deriblant Asker og Bærum, at tilsynsavgift settes til maksimum 
gebyrsats kr. 4500 jf. tobakkssalgsforskriften § 24. Rådmannen antar at dette kan 
dekke opp de vesentligste kostnadene ved kontrollering og saksbehandling.  
 
Det legges ikke opp til differensiering av tilsynsavgiften fordi dette vil medføre mye 
ekstra saksbehandling og være praktisk vanskelig. Av helsemessige årsaker er det 
en fordel at ikke alle små eller midlertidige utsalgssteder selger tobakk. 
 
Tilsynsavgift for tobakkssalgssteder bør fastsettes snarets, fordi den er vesentlig for 
en virksomhets vurdering av lønnsomhet av tobakksalg og forutsigbarhet for 
bransjen.    
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom kommunen fastsetter maksimumssatser, kr 4500, for tilsyn av 
tobakksalgsstedene, kan dette gi kommunen inntekter på 90 000 kroner ved 20 
utsalgssteder, men utgiftene for kommunen antas likevel å bli noe høyere. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakksskadeloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-21-1446


Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 24.01.2018  Side 14 av 16 

 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at tilsynsavgift fastsettes etter tobakkssalgsforskriftens 
maksimumssatser, jf. rådmannens innstilling i saken.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HHS-4/18 
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/03469-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 4/18 24.01.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2018 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
 
Møtested: Moer sykehjem, møterom 1. etasje  
Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 24. januar  
9  Onsdag 28. februar, avholdes på Kulturhuset  
17  Onsdag 25. april  
22  Onsdag 30. mai 
  
34  Onsdag 22. august  
39  Onsdag 26. september  
44  Onsdag 31. oktober 
 
 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg:  
1. Vedtatt møteplan for Kommunestyre og Formannskap 2018, K-sak 79/17. 
 
Lenke til Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 K-sak 79/17,  
Kommunestyret 13.12.2017. 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Rådmannens ledergruppe 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2017.350480.MD1I431401oce23.pts.html
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Saksutredning: 

 
Fakta/Sammendrag: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17 av 
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt  
møtestruktur. 

 

 
Vurdering: 
Vurdering av møtedager og tidspunkt: 
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes som i 2017, dvs. at rådene holder 
møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager/torsdager uken før 
formannskapsmøtet.  
Møtene i hovedutvalg for helse og sosial er lagt utenom skoleferier og offentlige 
fridager, og de er lagt til onsdager og med møtestart kl. 18.30.  
 

Vurdering av møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for helse og sosial 2018 legges i utgangspunktet til Moer 
sykehjem i møterom i 1.etasje, da dette har fungerte tilfredsstillende i 2017.  
Det er økonomisk fordelaktig om politiske møter holdes i andre lokaler enn i 
kulturhuset for å innfri de økonomiske kravene som er satt til driften av kulturhuset. 
 
Vurdering av antall møter: 
Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial er satt opp i samsvar med  
kommunestyrets møtestruktur og vedtak. Dersom det er behov for flere møter utover 
oppsatt møteplan, kan det settes opp ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene 
krever det eller når ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 andre avsnitt og 10.2.2.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør kr 1105 per medlem for hvert møte. I tillegg får 
leder kr 4 604 månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5 % av ordførers godtgjørelse. 
I tillegg kommer servering samt arbeidstid for administrasjonen.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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