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Ås, 17.04.2018 

 
 

Odd Vangen 
fung. leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Orientering  
 

 Orientering om barnevernet v/enhetsleder Olav Holstad 
 

 Orientering ved seniorkontakt Øystein Dale 
 

 Orienteringer ved helse- og sosialsjef  

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 

5/18 18/00007-33 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) – Utvidet skjenketid 
- Tusenfryd AS 

6/18 18/00007-8 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) – Utvidet skjenketid 
- Studentsamskipnaden i Ås  

7/18 18/00007-15 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) - Utvidet skjenketid - 
Studentsamskipnaden i Ås 

8/18 18/00007-24 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) – Utvidet 
skjenkeområde - Tusenfryd AS 

9/18 18/00007-32 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) – Skjenkebevilling 
enkeltanledning  

10/18 18/00007-20 Melding om delegert vedtak (delegert 
helse- og sosialsjef) - Skjenkebevilling 
enkeltanledning - Nordby bibliotek  
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Saker til behandling  

HHS-6/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 

10 Kommunestyret 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2018 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan for 2017-2020.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte 
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt rapportering, 
men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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HHS-7/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01119-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 24.04.2018 
2 Eldrerådet 4/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
4 Plan- og byggekomiteen 8/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 7/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 4/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 

10 Kommunestyret 
 

Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 

Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 

Formannskap   
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
2. Notat - Delegering til rådmann 
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Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
 

http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-03-2016.350480.MD1I359817o8b11.pts.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-02-09-2015.350480.MD1I278458o0c7b.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-10-06-2015.350480.MD1I278446oeb29.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
           kr. 
113 819 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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HHS-8/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Saksbehandler:  Gro Svendstad Saksnr.:  18/01211-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 8/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 25/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
  

 
Ås, 25.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder Moer sykehjem  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har vedtatt et omstillingsprosjekt hvor kommunen skal omstille, 
redusere og modernisere for 30 millioner over 3 år. 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem er et større delprosjekt med frikjøpt 50 % 
prosjektleder. De ser på områdene turnus og bemanning, sykefravær, heltid/deltids-
feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for det.  
 
Det er i denne sammenheng gjennomført en omfattende og grundig 
spørreundersøkelse blant alle de ansatte ved sykehjemmet (160 svar). Denne har 
gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre arbeidet. For å komme videre 
er det behov for noen ytterligere avklaringer, derav denne sak. 
 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk med tilsammen 
200 ansatte og ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Sykehjemmet har med årene fått mange nye oppgaver og belastninger, med bl.a. 
samhandlingsreformen og flere pasienter uten at bemanningen er styrket. 
Kartleggingen av belastning gjennom hele døgnet viser det. Kartleggingen viser også 
at en stor andel av de ansatte er fornøyd med dagens turnus. 
 
Sykehjemmet hadde i 2017 et sykefravær på 10,44 %. Det er en krevende oppgave 
å dekke inn for dette sykefraværet, og utfordrer den ellers så marginale 
bemanningen. Derfor anbefales det er det ansettes inntil 10 årsverk helsefagarbeider 
i variabel lønn / refusjonsmidler som skal dekke inn fraværet. Organisatorisk tilpasses 
stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte stillinger kan få 
heltidsstillinger. 
 
Om kommunen skal flytte middagsserveringen til kveldsvakt-skiftet, må det tilføres 
ressurser for å makte å gjennomføre det. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig 
å anbefale et slikt grep nå. Hovedvekten av pasientene ved sykehjemmet ønsker 
ikke dette og det fører til en betydelig merkostnad. 
 

Fakta i saken: 
Det er gjennomført en stor kartlegging blant alle fast ansatte på Moer sykehjem. Det 
var ca 80 % besvarelse. Dette var en ikke-anonym kartlegging på linje med en 
medarbeidersamtale. Resultatene viser at de ansatte i stor utstrekning er fornøyd 
med turnusen sin slik den er i dag. Dette viser at omstillingsprosjektet på Moer har 
mye som er viktig å ta vare på framfor å endre. Turnuskartleggingen viser også at det 
er et potensiale for å endre turnusen for en del av de ansatte da 30-40 % svarte at 
langvakter hver 4. helg eller jobb hver 2. helg også er gode alternativer.  
 
Turnusen er balansert i forhold til antall vakter i strekk, balansen mellom dag/kveld, 
og muligheten for innvirkning på egen arbeidstid. Kartleggingen gir også en god 
oversikt over hvem som ønsker hvilken type kompetanseheving. Dette kan knyttes 
opp mot eventuelt kompetansegap og opplæringsplanene sykehjemmet har.  
Kartleggingen gir også en oversikt over hvem som ønsker å øke stillingen sin.  
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Vurdering: 
Moer sykehjem har i dag en bemanningsplan fra 2008. Bemanningsplanen viser 
bemanningsfaktor, pleietyngde og kompetansefordeling.  
 
Resultatet fra kartleggingen viser at 88 % er fornøyd med nåværende turnus. Derfor 
ser kommunen det som vanskelig å innføre ny turnus for hele sykehjemmet, som 
innehar de samme godene som nåværende turnus har.  
 
Etter samhandlingsreformen i 2012 har det vært en stor endring i pasientgruppen.  
Pasientene er sykere og har et større pleiebehov og behov for tyngre medisinsk 
oppfølging enn tidligere. Etter samhandlingsreformen har gjennomsnittlig liggetid på 
sykehus gått ned. Sykehjemmet tar i større grad enn før over den videre 
behandlingen av pasienten. Det som tidligere ble kategorisert som ferdigbehandlede 
pasienter kategoriseres nå som utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette 
stiller større krav til sykepleiefaglig og medisinskfaglig kompetanse.  
 

 Antall dødsfall Moer  

År Langtid Korttid Totalt 

2010 25 9 34 

2011 40 6 46 

2012 20 18 38 

2013 27 12 39 

2014 25 7 32 

2015 36 15 51 

2016 21 13 34 

2017 37 13 50 

2018   22 

Til 11.04.18, anslått til ca 66 dødsfall pr 31.12.18.  
 
Tabellen ovenfor viser antall dødsfall ved Moer sykehjem de siste årene. 
Sykehjemmet tar i mot svært dårlige - og døende pasienter fra sykehuset. De faglige 
områdene sykehjemmet har god kompetanse på er palliasjon (smertelindrende 
behandling), kreftomsorg og omsorg ved livets slutt. Dette er nødvendig kompetanse 
for å ivareta stadig dårligere pasienter. Svært syke pasienter er i behov av 
kontinuerlig oppfølging av fagpersoner, og alltid i behov av 1:1-oppfølging hele 
døgnet. Disse pasientene har også tett oppfølging fra institusjonslegen.  
 
Velferdsteknologi er i stor grad tatt i bruk i tjenesten, og denne utviklingen vil 
fortsette. Det har i tillegg tilkommet flere arbeidsoppgaver som en del av tjenesten, 
herunder mathåndtering i avdelingene, blodtransfusjoner, intravenøs medikamentell 
behandling og oftere avanserte, komplekse medisinske prosedyrer. Disse 
prosedyrene er tid- og kompetansekrevende. Det er ikke gjort endringer på 
bemanningsplanen etter etablering av to dobbeltrom på hver langtidsavdeling. 
 
Summen av endringer medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er 
behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. Det brukes 
mye ressurser til å leie inn vikarer ved fravær, og på tross av mange egne vikarer 
(80-100 vikarer totalt på sykehjemmet), utløser dette tidvis overtid og bruk av 
vikarbyrå. Det er krevende å erstatte fraværende kompetanse med tilsvarende 
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kompetanse. Dette fører ofte til at sykehjemmet går med lavere kompetanse enn 
bemanningsplanen tilsier. Det er i løpet av de siste årene lagt ned store ressurser på 
å bygge relevant kompetanse hos de ansatte i form av videreutdanninger. Dette ser 
sykehjemmet god effekt av, og det er et arbeid som stadig må vedlikeholdes.  
 
Sykefraværet i institusjonstjenesten er generelt høyt. En bedre bemanningsplan og 
bedre tilpasning av arbeidshverdagen kan bidra til å redusere sykefraværet.  
Ås kommune har som en offentlig virksomhet mål om størst mulig grad av 
heltidskultur og helse som strategiske satsningsområder.  
 
Som et resultat av punktene nevnt ovenfor er de økonomiske rammene for tjenesten 
på sykehjemmet svært utfordrende, og i flere år har det vært behov for å justere 
budsjettrammen.  Enkelte år har det likevel vært betydelige merforbruk. Det er viktig 
å få en bedre stabilitet i de økonomiske rammene og dermed handlingsrommet i 
tjenesten.  
 
Arbeidsmiljøpolitisk er målsettingen til sykehjemmet å ha ønskelige turnuser, det vil si 
at samarbeid ved grunnturnus-arbeidet i stor utstrekning foregår sammen med den 
ansatte.  
Kartleggingen viser at alle vakter har stor belastning gjennom hele vakten. Det er 
derfor ikke mulig å flytte ansatte fra dag til kveld for blant annet å ivareta endret 
middagsrutine. Det er mange oppgaver tilknyttet hver enkelt vakt. På dagtid er 
sykehjemmet i tillegg avhengig av andre samarbeidsparter som for eksempel 
sykehus, institusjonslege, fysioterapeut/ergoterapeut og andre utredende tjenester.  
 
Kommunen ser tendensene til at sykepleiere blir stadig vanskeligere å rekruttere. 
Dette krever at sykehjemmet ser andre løsninger når det gjelder bruk av 
sykepleiekompetanse. Sykehjemmet ser muligheten for at sykepleierne bør gå på 
topp i en «sykepleiepool» med rendyrkede sykepleieoppgaver. Og at kompetansen til 
helsefagarbeidere økes med en aktuell videreutdanning, for eksempel fagskole. Det 
siste er en del av en langsiktig planlegging.  
 
I fjor hadde sykehjemmet et sykefravær på 10,44 %. Det tilsvarer ca. 10 årsverk. Hvis 
det gis anledning til å ansette 10 årsverk på variabel lønn og sykelønnsrefusjon kan 
sykehjemmet ta høyde for mye av sykefraværet på dag og kveld. I tillegg må det 
være noe variabel lønn igjen i budsjettet tilsvarende ferieavvikling for 100 årsverk og 
noe variabel lønn for å dekke opp sykefravær på natt. Man tenker at disse 10 
årsverkene i stor utstrekning kan besettes av fagarbeidere med erfaring. 
Sykehjemmet har en god sykepleiedekning i nåværende bemanningsplan hvis alle 
stillingene er fylt, og tenker at sykepleieoppgaver rendyrkes så både fagarbeidere og 
sykepleiere kan gjøre oppgaver de er kompetente og autoriserte til.  Kommunen 
antar at ved å ansette på variabel lønn og sykelønnsrefusjon vil man kunne redusere 
sykefraværet. I hverdagen vil sykehjemmet merke det at flere faste er på jobb. 
 
I kartleggingen har det også vært fokus på rett kompetanse til rett sted og tid. De 
største endringsinnspillene i kartleggingen kommer til uttrykk ved at det bør sees på 
oppgavefordelinger mellom ansattgrupper, samt døgnrytmen ved sykehjemmet. 
Sykehjemmet har tidligere hatt en kartlegging av endring av tidspunkt for servering 
av måltider. Denne kartleggingen gikk til både pasienter og pårørende. Svarene er 
tidligere presentert i HHS sak 20/17. Majoriteten av pasientene ønsker at det skal 
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være som i dag, majoriteten av pårørende ønsker at middagen flyttes til et senere 
tidspunkt. Ut i fra vaktbelastningen som de ansatte har svart på i kartleggingen lar 
det seg ikke gjøre å flytte middagen uten at bemanningsplanen styrkes.( Det er kun 2 
ansatte på 11 pasienter på kveldsvakt)  
 
Dersom kommunen ønsker å endre fra alternativ 1 (middag som i dag) til alternativ 2 
(middag kl. 15.30) vil det være behov for en mellom-vakt som kan ha ansvar for alle 
kjøkkenrutinene, samt hjelpe til med mating. Dette må ses i sammenheng med 
kartleggingen nevnt ovenfor ifht vaktbelastningene. Det tilsvarer 1,38 årsverk pr 
bogruppe, totalt 9,66 årsverk. Kostnader tilsvarende 9,66 årsverk helsefagarbeider er 
kr. 5 300 000,- inkludert sosiale avgifter. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
For å endre måltidsserveringen er det en total merkostnad på kr. 5.300.000,- pr.år. 
 
Ansette på refusjonsmidler fra langtidssykefravær; basert på erfaringstall vedr 
langtidssykefravær. Ca 80 % av lønnsutgiftene erstattes ved sykefravær. Hele 
budsjettet for variabel lønn kan ikke omgjøres til faste lønnsutgifter da man ikke kan 
ansette på refusjon på for eksempel natt. I tillegg må det være igjen noe variabel 
lønn for å dekke adhoc-fravær.  
 
(Dette berører heller ikke budsjett for ferievikarer på variabel lønn. 100 årsverk skal 
avvikle 5 ukers ferie, noen ansatte har 6 ukers ferie. Totalt skal ca 550 ukers ferie 
avvikles. Med vaktkostnad på kr. 2.450,- tilsvarer dette kr. 6.737.500,- i ferievikarer pr 
år totalt for sykehjemmet.)  
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å ikke gjøre noen endringer, men å opprettholde dagens praksis. 
Da vil fortsatt uforholdsmessig mye tid gå med til å leie inn sykevikarer, samt at 
mange av vaktene vil være udekket p.g.a mangel på tilgjengelige vikarer på kort 
varsel. Det blir heller ingen endringer i heltid / deltid-problematikken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem ser på turnus og bemanning, sykefravær, 
heltid/deltids-feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for 
det. Det er gjennomført en omfattende og grundig undersøkelse blant alle de ansatte 
ved sykehjemmet, som har gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre 
arbeidet. For å komme videre er det behov for noen avklaringer, derav denne sak. 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk som fylles av ca. 
200 ansatte og med ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen ansetter faste vikarer på variabel lønn og 
refusjonsmidler, som skal dekke opp fravær – dag og kveld. 
 
På bakgrunn av belastningen det er på avdelingene på sykehjemmet, må det tilføres 
ressurser på alle bogrupper om middagstidspunktet skal flyttes til kl. 15.30 – 16.00. I 
sammenheng med de krav kommunestyret har satt til omstillingsprosjektet, samt at 
overvekten av pasientene ikke ønsker en slik endring, kan ikke rådmannen anbefale 
dette. Sykehjemmet kan ikke innfri endring av måltidsserveringen ved å bruke tiltaket 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018  Side 14 av 54 

 

i vedtakspunkt 1. Ansatte på variabel lønn / refusjonsmidler skal dekke inn for et 
sykefravær, ikke dekke underbemanning i turnusen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så raskt som mulig bl.a. ifht ansettelser, turnusplanlegging og ferieavvikling / 
sommerturnus. 
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HHS-9/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  17/02998-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 26/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
 
Vedlegg: 
Økonomiske konsekvenser ulike alternativer - april 2018 (4) m kommune fordeling 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Daglig leder av Follo LMS  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 
lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. Her ble det vedtatt at kommunen skulle 
gi sin endelige tilråding før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes, derav denne sak.  
 
Avhengig av hvilken modell man velger i forhold til forventet antall besøk pr dag vil 
merkostnaden pr år for Ås kommune være på ca 850.000,- (Alternativ 1) eller 
450.000,- (Alternativ 2). 
 
Fakta i saken: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 
lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. 
 
Vedtaket i k-sak 78/17 lød som følgende: 
 

 Kommunestyrets vedtak 13.12.2017:  
1. Ås kommune slutter seg til etablering av døgnkontinuerlig legevaktdrift ved 
Follo LMS fra 2019, sammen med de kommuner som ønsker det. Follo LMS 
skal i løpet av prosessen, og i nær kontakt med eierkommunene, vurdere ulike  
organisasjonsformer for fremtidens legevakt og gi sin endelige tilråding til 
kommunene før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes.  
 
2. Ås kommune legger til grunn at akuttmedisinforskriften er utgangspunktet 
for fremtidens organisering av legevakttjenestene i Follo, men mener at 
behovet for legevaktbil må utredes ytterligere. 

 
 
Vurdering: 
Prosessen for oppstart av døgndrevet legevakt er påbegynt i samarbeid mellom Follo 
LMS og de tre kommunene. I dette arbeidet er den økonomiske beregningen kvalitet 
sikret med utgangspunkt i det økonomiske grunnlaget som lå som vedlegg til sak 
78/17. 
 
Det er innhentet ytterligere erfaringer fra daglegevakt i Ski kommune. Med 
utgangspunkt i å dekke alle timene fra kl 07.00-18.00 er det lagt inn 0,5 årsverk 
sykepleier i tillegg til det som var estimert i den forrige beregningen. 
 
Den økonomiske beregningen blir som følger: 
 
Alternativ 2 – Drifte døgndrevet legevakt for noen av kommunene, redusert 
åpningstid (18.00-07.00) for andre kommuner. 
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Dersom det velges en løsning med døgndrevet legevakt for noen av kommunene, 

legges det til grunn et anslag på driftskostnadene basert på 50 % reduksjon i 

innbyggertall. 

Alt. 1 (35 pasienter daglig) anses som det mest realistiske alternativet, i en 

oppstartsperiode, i forhold til henvendelser og konsultasjoner. Med redusert 

nedslagsfelt reduseres bemanningen med 0,5 årsverk. Ytterligere reduksjon er ikke 

tilrådelig ut fra behovet for grunnbemanning. Om Ski og Oppegård skulle ønske å 

tilslutte seg ordningen vil man kunne ta ut «stordriftsfordeler» slik at 

kostnadsfordelingen vil kunne gå noe ned pr kommune.  

 
Avhengig av bruken av legevakten vil merkostnadene for aktuelle deltagende 

kommuner beløpe seg til: 

Kommune 

Folke-
mengde 
01.01.2018 

Fordeling i 
prosent  

ALT 1 - 35 
pas per dag 

ALT 2 - 50 
pas per dag 

ALT 3 - 60 
pas per dag 

0229 Enebakk (57 % av) 6 239 14,83 %       387 200        265 000        116 600  

0215 Frogn 15 735 37,41 %       976 900        668 200        294 100  

0216 Nesodden 0 0,00 %               -                  -                  -    

0217 Oppegård 0 0,00 %               -                  -                  -    

0213 Ski 0 0,00 %               -                  -                  -    

0214 Ås 20 084 47,75 %    1 246 900        852 900        375 400  

SUM 42 058 100 % 2 611 000 1 786 100 786 100 

 

Det er alt 1 i tabellen som er utgangspunkt for budsjett 2019. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune brukte i 2017 kr 401 059,50 på vakttillegg til fastlegene for 
daglegevaktsordningen. 
Sammenliknet med kommunens kostnader i 2017 for daglegevaktsordningen og 
alternativ 1 i budsjettforslaget gir dette en årlig merkostnad på ca 850.000,-. 
 
Kommunen har mellom 20 og 30 pasientbesøk ved daglegevakten. Om legevakten 
får besøk tilsvarende alternativ 2 over, gir dette en årlig merkostnad på ca 450.000,-. 
 
Rådmannen mener at man bør budsjettere med alternativ 1 i en oppstartsperiode, og 
ha som mål å gå over til alternativ 2. Det er uvisst om besøket til daglegevakten øker 
eller synker for Ås kommunes del, når den legges til Follo LMS.  
Endret sted kan også påvirke fastlegeordningen ved at flere bytter til fastlege i Ås, da 
daglegevakten er lengre unna. Dette kan igjen påvirke økonomien rundt 

ALT 1 - 35 pas per dagALT 2 - 50 pas per dagALT 3 - 60 pas per dag

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Utgifter    

Lønn inkl. sosiale utgifter* 4 222 100 4 222 100 4 222 100

Drift 1 094 000 1 094 000 1 094 000

Sum driftsutgifter 5 316 100 5 316 100 5 316 100

Inntekter

Driftsinntekter legevakt 07 - 19 -2 705 000 -3 530 000 -4 530 000

Sum netto drift 2 611 100 1 786 100 786 100

*1,5 årsverk lege, 1,5 sykepleier og 0,5 årsverk avdelingssykepleier
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legetjenestene, ved at «gjesteoppgjøret» (det Ås kommune betaler for innbyggere 
som har fastlege i en annen kommune i landet) kan bli mindre. Gjesteoppgjøret for 
2017 var 1.500.036,-. 
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å lage en egen fast daglegevakt i Ås kommune, som tilfredsstiller 
de nye krav i akuttmedisinforskriften, og som er samlet på ett sted. Dette vil være en 
mye dyrere - og sårbar løsning, som rådmannen ikke anbefaler. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Ås kommune skal jobbe mot en felles 24 
timers legevakt ved Follo LMS, sammen med de kommuner som ønsker det. 
Fastlegene i Ås ønsker samme løsning. Kommunen får klager på dagens ordning da 
den er uforutsigbar og sårbar. Stadig flere av kommunens leger får fritak fra 
daglegevaktsarbeid (over 60 år), noe som øker belastningen på de resterende 
fastlegene. Ny akuttmedisinforskrift krever at kommunen gjør endringer i forhold til 
daglegevakt. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune tilslutter seg de økonomiske 
beregninger som er beskrevet i saken og tar dette med i budsjettarbeidet for 
handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HHS-10/18 
Integrering av flyktninger i Ås 
 
Saksbehandler:  Randi Falao Saksnr.:  17/01338-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 10/18 25.04.2018 
2 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling:  
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning.   

 
Ås, 19.04.2017 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 

 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Sammendrag:  
 
Punkt 1-5 i saksutredningen er saken som gikk til behandling i HHS sak 12/17 
03.05.2017 med oppdaterte tall for resultatoppnåelse og økonomi. 
 
Punkt 6 er utdypende spørsmål og besvarelsen som ble gitt på disse gjennom 
orientering i HHS 27.09.2017. 
 
Punkt 7 er oppklaringsspørsmål mottatt etter orientering 27.09.2017 og besvarelsen 
på disse som ble gitt i e-post 18.10.2017. 
 
Punkt 8 er en ytterligere utdyping og oppdatering for behandling i utvalgsmøtet 
25.04.2018. 
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Bosetting og introduksjonsprogram 
 
1 Bosetting 

 
1.1 Politiske vedtak om bosetting 

Kommunestyrets vedtak i sak 18/15 - 09.12.15:  
 

Kommunen bosetter 40 personer i 2016 hvor av minst 5 enslige mindreårige. I 
2017 bosettes det 45 personer hvor av minst 5 enslige mindreårige 
 

Endret gjennom vedtak i sak 91/16 - 23.11.16: 
 
1. Ås kommune endrer, etter anmodning fra Fylkesmannen og IMDi, antallet 

flyktninger kommunen skal motta i 2017 til 30 flyktninger.  

2. Det er mindre behov for å bosette mindreårige flyktninger i Norge. Ås 

kommune vil derfor, etter forslag fra IMDi, ikke bosette mindreårige flyktninger 

i 2017. 

3. Rådmannen bes justere stillingshjemler i tråd med redusert bosettingsantall. 

 
1.2  Faktisk bosetting 

 

I 2016 bosatte Ås kommune 25 flyktninger, hvor av 1 enslig mindreårig. De 
resterende 11 av vedtatte 35 flyktninger ble bosatt i kommunen innen 
utgangen av februar 2017.  
 
Per 30.04.2017 har kommunen tatt i mot 7 av vedtatte 30 voksne flyktninger i 
2017. 
 
Det ble ikke bosatt flere enn 1 enslig mindreårig flyktning grunnet manglende 
behov for bosetting av denne gruppen jf. e-post fra IMDi 20.10.16 adressert 
rådmann og kommunalsjef. 
 
 

1.3 Boliger 

 

Av til sammen 42 bosatte flyktninger (ikke medregnet enslig mindreårig) i 
2016-17 ble 17 bosatt i kommunale boliger, 4 i boliger med kommunal 
tildelingsrett, mens 21 flyktninger er bosatt i private utleieboliger. 
 

2 Introduksjonsordningen 
 

2.1 Om ordningen  

Ordningen er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)  
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Flyktninger mellom 18 og 55 som bosettes etter avtale med IMDi og har behov 
for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt på deltakelse i 
introduksjonsprogram. 
Dette er et program med varighet på inntil 2 (i særlige tilfeller inntil 3) år som 
tar sikte på å kvalifisere flyktningene for utdanning og/eller arbeid. 
Programmet er helårig og på fulltid og skal minst inneholde: 
a) Norskopplæring, 

b) Samfunnskunnskap, 

c) Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. 

Deltakere i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad. Se punkt 
5.2. 

      
2.2 Introduksjonsordningen i Ås kommune 

 
2.2.1 Organisering av tjenesten 

Flyktningtjenesten  i Ås kommune er organisert i NAV Ås etter 
kommunestyrets vedtak i sak 72/12. Det er 4 ansatte i flyktningteamet 
ved NAV Ås. NAV Ås har ansvar for bosetting, saksbehandling etter 
introduksjonsloven (introduksjonsloven kap. 2-3), veiledning og 
saksbehandling etter lov om sosiale tjenester. NAV Ås gir deltakere i 
ordningen tett individuell oppfølging og gjør nytte av statlige 
arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening, arbeidsmarkedsopplæring og 
lønnstilskudd i kvalifiseringsarbeidet. Flyktningene som deltar i 
introduksjonsprogrammet er også en prioritert gruppe for NAVs 
regionale markedsarbeid og kandidater fra introduksjonsprogrammet 
vurderes kontinuerlig for ledige stillinger som meldes markedsteamet i 
NAV Ås. 
 
Ås Kommunale Voksenopplæring har ansvar for undervisning i norsk 
og samfunnskunnskap og saksbehandling på dette om området 
(introduksjonsloven kap. 4). For deltakere i introduksjonsordningen 
inngår denne undervisningen i deres program. Videre får deltakere i 
introduksjonsprogrammet et utvidet kurstilbud knyttet til 
introduksjonslovens formål om å styrke nyankomne innvandreres 
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette kurstilbudet tar 
utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 
(Utdanningsdirektoratet, 2012) 
 
Utover kurstilbudene tilbyr voksenopplæringen 
realkompetansevurdering og veiledning i utdanningsvalg.  
 
Gjennom deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og 
opplæringstilbud for enslige voksne flyktninger i samarbeid med 
arbeidsmarkedsbedriften Åspro As har Ås kommune styrket 
arbeidsrettingen av innholdet i introduksjonsprogrammet. Prosjektet tar 
sikte på å gi flyktninger opplæring i og erfaring fra norsk arbeidsliv i en 
tidlig fase av integreringsløpet. Deltakelse i produksjon med tett 
oppfølging av arbeidsledere, opplæring i arbeidslivskunnskap og 
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arbeidsrettet norskopplæring er hovedkomponentene i prosjektet. NAV 
Ås bidrar med 60 % ressurs som arbeidsleder mens 
voksenopplæringen står for prosjektets tilpassede norskundervisning og 
bidrar med en lærerressurs på 50 %. Prosjektet har vært delfinansiert 
av IMDis tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler.    
 
Tjenesten grunnskole for voksne (som inngår i enkelte deltakeres 
program) kjøpes per i dag av Ski kommune. Iht. rådmannens innstilling i 
sak --/2017 foreslås det at denne tjenesten f.o.m. skoleåret 2017/18 
gradvis skal tas tilbake og inngå i opplæringstilbudet ved Ås 
voksenopplæring. 
 
2.2.2 Samarbeid mellom NAV Ås og Ås voksenopplæring. 

 
NAV Ås og Voksenopplæringen samarbeider tett for å tilby kvalitet i 
tjenestene etter introduksjonsloven. Det holdes jevnlige 
samarbeidsmøter mellom flyktningteamet i NAV og rådgiver og 
introkontakt ved voksenopplæringen.  
Det skjer også utstrakt samhandling på deltakernivå, blant annet om 
utarbeiding og oppfølging av en individuell plan for deltakelsen i 
programmet.  
 
NAV Ås og voksenopplæringen samarbeider ellers om å tilby aktivitet til 
deltakerne i introduksjonsprogrammet i periodene hvor den ordinære 
norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen (som følger skoleruta) 
har fri. 
 
2.2.3 Samarbeid med andre kommunale virksomheter 

I mars 2017 ble det etablert et samarbeid med Kulturskolen i Ås om 
tilbud til deltakere i introduksjonsprogrammet. En gruppe deltakere fra 
programmet har nå fått et ukentlig undervisningstilbud med kunstlærer. 
Trykk og foto står i vår på agendaen som har fokus på norsklæring 
gjennom visuelle uttrykksformer. 
 
Frisklivssentralen er også en samarbeidspartner da enkelte deltakere 
har trening i regi av Aktiv på dagtid som en del av sitt 
introduksjonsprogram. 
 
2.2.4 Samarbeid med frivilligheten  

NAV Ås og voksenopplæringen samarbeider med flere frivillige aktører i 
integreringsarbeidet. Sentralt i dette er samarbeidet med Ås og Vestby 
Røde Kors om flyktningguideordning og tilbud om leksehjelp. NAV Ås 
samarbeider også med foreningen Refugees Welcome to Ås om 
tildeling av møbler/klær/utstyr i bosettingsfasen. Deltakere i 
introduksjonsprogrammet er for øvrig jevnlig deltakende på språkkafé 
arrangert av samme forening sammen med Ås bibliotek. Et samarbeid 
med NMBUs studentorganisasjon StudFAD om aktiviteter for barn av 
flyktninger er i etableringsfasen. 

https://www.deichman.no/arrangement/sprakkafe-307
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2.2.5 Trekk ved deltakerne i introduksjonsprogrammet 

 
Per 30.04.17 har Ås kommune 45 deltakere i introduksjonsordningen, 
disse kommer fra 9 forskjellige land hvor av følgende 3 utgjør de største 
gruppene (andel av totalt deltakende): 
 
    Ås kommune Hele landet 
Eritrea:   31 %   27 % 
Somalia:   18 %   24 % 
Syria:    13 %   18 % 
 
Kjønnsfordelingen blant deltakerne er som følger: 
 
Kvinner:   40 %   44 % 
Menn:    60 %   56 % 
 
2.2.6 Deltakelse i tiltak per 30.04.2017 (andel av totalt deltakende i 

ordningen): 
 

     Ås kommune Hele landet 
Norsk og samfunnskunnskap: 98 %   89 % 
Grunnskole:    17 %   17 % 
Videregående skole:  7 %   3 % 
Praksis:    72 %*   45 % 
Andre tiltak    98 % 
 
* medregnet deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og opplæringstilbud for enslige voksne 
flyktninger 
 

Kilde: IMDi / Eget fagsystem 
 

 
3 Mål og resultater 

 
3.1 Nasjonal målsetning 
 
De statlige målsetningene med introduksjonsordningen gis årlig fra Barne-, 
likestillings-, og inkluderingsdepartementet til IMDi gjennom tildelingsbrevene.  
Tildelingsbrev 2017 (21.12.2016) gir følgende resultatkrav for arbeidet med 
introduksjonsprogrammet: 

 

Styringsparameter: Resultatkrav:  

Andel kommuner der 
grunnskole eller videregående 
opplæring inngår i 
introduksjonsprogrammet  

 

• 40 prosent av kommunene 

Andel kommuner som har mål 
for resultatene i 
introduksjonsprogrammet 

• 75 prosent av kommunene 
som tilbyr 
introduksjonsprogram til 
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innbyggere i egen og/eller 
andre kommuner har mål for 
resultatene i programmet  
 

Andel deltakere i 
introduksjonsprogram som er i 
arbeid eller utdanning ett år 
etter avsluttet program  
 

• 70 prosent av deltakerne i 
introduksjonsprogram skal 
være i arbeid eller utdanning 
ett år etter avsluttet program.  
(…) 

 
3.2 Resultatmål i Ås kommune 
 
NAV Ås har i virksomhetsplan for 2017 satt følgende målsetning for arbeidet 
med introduksjonsprogrammet: 
 
65 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet går over i arbeid og/eller 
utdanning direkte etter avsluttet program. 
 
3.3 Resultatoppnåelse 

 
Resultatoppnåelse for introduksjonsprogrammet måles av IMDi basert på 
rapportering fra kommunene gjennom Nasjonalt Introduksjonsregister. 
Kommunene rapporterer andel deltakere i arbeid og utdanning ved avslutning 
av deltakelsen i introduksjonsprogrammet. 
 
Samtidig utarbeider SSB registerbasert statistikk over sysselsettingen blant 
deltakere i introduksjonsprogrammet året etter avslutningen av programmet. 
 

3.3.1 Resultater rapportert til IMDi 
 

Ås kommune har rapportert følgende resultater til IMDi de siste årene: 
Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ved endt 
introduksjonsprogram: 
    Ås kommune Hele landet 
 
2017:    53 %   ---    %* 
2016:     45 %   45,8 % 
2015:    67 %   ---    %** 
2014:    75 %   43,6 % 
2013:     33 %   46,3 % 
 
*   Resultater for 2017 publiseres i løpet av april 2018. 
**  Resultater på landsbasis ble ikke publisert for 2015. 
 
 

3.3.2 SSBs tall 
 
SSB produserer årlig statistikk over status i november måned for 
personer som avsluttet deltakelsen i introduksjonsordningen året før. 
Siste publiserte tall gjelder status i november 2015 for deltakere som 
avsluttet programmet i 2014. 
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Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet, status på 
arbeidsmarkedet i november. Andel sysselsatt og/eller under utdanning: 
 
   Ås kommune  Hele landet  Follo 
 
2016:          ≥ 69 %   61 %   77 % 
2015:          ≥ 50 %*   58 %   61 % 
2014:   54 %   62 %   60 % 
2013:   50 %   62 %   64 % 
2012:   ---  %*   63 %   62 % 
 
* Ås kommunes resultater for 2012, 2015 og 2016 er helt eller delvis skjermet for publisering av 
SSB av personvernhensyn (lavt tallgrunnlag). 
 

Til sammenligning er 85 % av den generelle befolkningen i 
aldersgruppen 20-50 år sysselsatt og/eller under utdanning (SSB, 2015)  
 

4. Økonomi 
 

Flyktninger som etableres i kommunen mottar økonomisk støtte gjennom 
introduksjonsstønad etter introduksjonsloven og sosialstønad etter lov om sosiale 
tjenester i NAV. Samtidig har NAV Ås driftsutgifter knyttet til arbeidet med bosetting 
og oppfølging av flyktninger. Kommunen mottar midler fra staten gjennom diverse 
IMDi-tilskudd for å kompensere for nevnte utgifter.  
 
 4.1 Introduksjonsstønad 
 

Deltakere i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad. Stønaden 
utgjør 2 x grunnbeløpet i folketrygden. Ugyldig fravær fra programmet fører til 
trekk i stønad. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. 
 
Samlet utbetaling av introduksjonsstønad: 
 
    

Ås kommune 
2017:   6 680 861,- 
2016:   5 230 866,- 
2015:   5 501 903,- 
2014:   4 171 437,- 
2013:   2 923 810,- 
 
Kilde: SSB (KOSTRA-rapportering) 
 
4.2 Sosialhjelp 
 
De fleste flyktninger som bosettes i Ås kommune vil også ha behov for 
sosialhjelp i kortere eller lengre perioder. Man kan her skille mellom 
etableringsstønad som utbetales nye flyktninger og supplerende sosialhjelp 
som utbetales flyktninger som gjennom sine første år i kommunen av ulike 
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årsaker ikke er selvhjulpne av introduksjonsstønad. Enkelte deltakere mottar 
også sosialhjelp etter avsluttet introduksjonsprogram. 
 

  4.2.1 Etableringsstønad 
NAV Ås innvilger støtte til klær, møbler, hvitevarer og annet utstyr til 
hjemmet når nye flyktninger bosettes etter avtale med IMDi. Støtten er 
behovsprøvd og innvilges etter lov om sosiale tjenester.  Størrelsen på 
etableringsstønaden er fastsatt av egne normer for etablering, men 
justeres etter boligens grad av møblering og flyktningens behov. Støtten 
innvilges normalt som en engangsstønad ved førstegangsetablering i 
kommunen. 
 
Samlet utbetaling av sosialhjelp til etablering og klær til flyktninger i 
2016 utgjorde kr. 213.300,-. I snitt tilsvarer dette kr. 8.532,- per bosatte 
flyktning. 
 

  4.2.2 Supplerende sosialhjelp 
 

En del av flyktningene som bosettes vil ikke være selvhjulpne med 
inntektene fra introduksjonsstønad (og evt. statlige familieytelser og 
bostøtte) mens andre av ulike grunner er hindret fra å delta i ordningen. 
Disse kan etter søknad få innvilget supplerende sosialhjelp.  
Samlet utbetaling av sosialhjelp til flyktninger som er aktive i eller har 
permisjon fra introduksjonsprogrammet utgjorde i 2016 kr. 900.077,-. I 
snitt tilsvarer dette kr. 21.953,- per deltakende flyktning i 
introduksjonsordningen.  
 
4.2.3 Sosialhjelp etter avsluttet introduksjonsprogram 
 
Enkelte flyktninger som avslutter deltakelsen i introduksjonsprogrammet 
er fremdeles avhengige av sosialhjelp da de verken har lyktes med å 
komme i arbeid eller har rett til andre trygde- og pensjonsytelser.  
Samlet utbetaling av sosialhjelp i 2016 til flyktninger ankommet siste 
fem år som har avsluttet eller aldri deltatt i introduksjonsprogrammet 
utgjør kr. 445 949,-. 
 

 4.3 Driftsutgifter 
 

Foruten utgifter til introduksjonsstønad og sosialhjelp har NAV Ås andre 
driftsutgifter knyttet til bosetting og introduksjonsordning: 
 
  Lønnsutgifter Kjøp av varer  Bidrag og 

og tjenester  Overføringer 

2017:  2 562 053,-  495 313,-  521 873,- 
2016:  2 142 302,-  184 256,-  513 259,- 
2015:  1 879 876,-  305 565,-  225 039,- 
2014:  1 678 622,-  132 591,-  131 506,- 
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 4.4 Inntekter  
  

Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved 
bosetting og integrering. De aller fleste tilskuddene utbetales per person og er 
ikke øremerket. 
 

  4.4.1 Integreringstilskudd 
 

Kommuner som bosetter flyktninger mottar integreringstilskudd fra IMDi. 
Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes 
gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 
bosettingsåret og de neste fire årene. Utbetaling av tilskudd for år 1 
skjer etter søknad fra kommunene, mens tilskudd for år 2-5 skjer basert 
på registreringer i folkeregisteret. Etter satsene for 2017 utgjør 
integreringstilskuddet per flyktning kr. 736 500,- til sammen over 5 år. 
 
4.4.2 Norsktilskudd 
 
Kommuner mottar norsktilskudd fra IMDi for å sikre tilbud om opplæring 
i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. IMDi utbetaler 
tilskuddet automatisk til kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR). 
 
4.4.3 Ekstratilskudd 
 
I tillegg til integreringstilskuddet og norsktilskuddet administrerer IMDi 
en rekke ekstratilskudd. Blant disse tilskuddene finnes 
barnehagetilskudd og eldretilskudd som utløses automatisk, mens 
tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og 
ekstratilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller 
atferdsvansker innvilges etter søknad fra kommunene. 
 
4.4.4 Tilskudd til Ås kommune 
 

    Integrerings- Norsktilskudd Ekstratilskudd 
tilskudd  

  
  2017  27 581 000,-  4 100 000,-  520 490,- 

2016:  14 800 000,-  8 100 000,-  1 110 500,- 
  2015:  15 200 000,-  7 400 000,-  926 433,- 
  2014:  11 400 000,-  7 300 000,-  579 600,- 
  2013:  12 500 000,-  6 800 000,-  1 472 000,- 
 
  Kilde: IMDi 
 

5. Effektivisering av tjenestene 
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I regi av Omstillingsprosjektet er det satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunen. Ås kommune deltok i KS 
EffektiviseringsNettverk Introduksjonsordningen 2015-2016. Målet med deltakelsen 
var å få mer kunnskap om kommunens forbedringspotensial. Det ble igangsatt et 
arbeid med å utarbeide en tjenesteanalyse av introduksjonsprogrammet. Analysen 
bygger på kvantitative og kvalitative data som ressursbruk, kvalitet i 
introduksjonsprogrammet og resultateffektivitet. Analysen skal peke på prioriterte 
forbedringsområder og legge opp til bedre samhandling i kommunen for fremtidens 
introduksjonsprogram. Analysen forventes ferdig innen utgangen av mai 2017 og vil 
være utgangspunkt for en rapport som skal legge frem anbefalinger til organisering, 
tilbud i introduksjonsprogrammet og felles målsetninger for kommunens 
integreringsarbeid. Arbeidsgruppen vil samtidig identifisere muligheter for 
økonomiske gevinster og fremme forslag til økonomimodell. 
 
 

6. Utdyping av saken 
 
Hovedutvalg for Helse og sosial gjorde 03.05.2017 følgende vedtak:  
 
Saken sendes tilbake til rådmannen. Spørsmål for å utdype saken sendes 
rådmannen innen mandag 08.05.2017. Saken fremmes på nytt for hovedutvalget.   
 
Svar på utdypende spørsmål kom Hovedutvalget til orientering 27.09.2017:  
 
 
  Spørsmål fra FrP og Høyre  
 

1. Hvor mange er i introduksjonsprogrammet pr 30.04.17? Har kommunen 
oversikt over antall deltakere som er i arbeid i perioden 2015-2016? I tall, ikke 
prosent...  

 
Per 30.04.17 var det 45 deltakere i introduksjonsprogrammet. 12 av 
deltakerne som avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 2015 – 
2016 gikk over i arbeid. 

   
2. Hvor stor del av kostnadene med introduksjonsprogram, boligsituasjon og 

norskopplæring dekkes av staten og hvor stor del dekkes av kommunens 
selv?  

 
Alle kostnadene med introduksjonsprogram, bolig og norskopplæring dekkes 
av kommunen. Kommunene mottar integreringstilskudd og andre tilskudd fra 
staten som «skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige 
merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de 
neste fire årene.»  
 
Størrelsen på tilskuddene fastsettes etter at et beregningsutvalg med 
medlemmer fra stat og kommune har gjort en kartlegging av kommunenes 
utgifter til bosetting og integrering.  
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Beregningsutvalgets siste rapport «Kommunenes utgifter til bosetting og 
integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 
2016» (04.08.17) viser at kommunene fikk dekket over 90 prosent sine utgifter 
til bosetting og integrering i 2016.  
 
Dekningsgraden for Ås kommune spesifikt vil kreve en større kartlegging på 
tvers av mange tjenesteområder i kommunen, og det vises til tjenesteanalyse 
med rapport som kommer til politisk behandling november 2017.  

 
3. Vi har tilbud til flyktningene på kulturskolen, hvordan finansieres dette? Og 

hvor mange flyktninger benytter seg av tilbudet, saken sier "en gruppe", hva er 
en gruppe, antall?  
 
Tilbudet finansieres gjennom Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i 
Ås, som søker alle sine midler eksternt.  
 
Våren 2017 har gruppen bestått av 5 -10 deltakere fra 
introduksjonsprogrammet. 
 

4. Det samme spørsmålet stilles til tilbudet på Frisklivssentralen 
 
Våren 2017 er det 3 deltakere som har trening gjennom Aktiv på dagtid via 
Frisklivssentralen som en del av sitt introduksjonsprogram.   
 

5. Hvor mange er det som fortsetter med sosialhjelp etter 
introduksjonsprogrammet? 
 
Av 60 flyktninger som har avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 
perioden 2012 – 2016 er det 6 personer som hadde sosialhjelp som 
hovedkilde til livsopphold etter avslutningen av programmet.   
 

6. Og hvor lenge får de sosialhjelp? Finnes det noe tidsperspektiv?  
 
Økonomisk stønad skal være en subsidiær og midlertidig ytelse. Mottakere av 
sosialhjelp mottar ytelsen inntil de blir gjort i stand til å utnytte andre 
muligheter til å forsørge seg selv, som arbeid, trygderettigheter osv.  
 
Det finnes enkelte saker hvor flyktninger har vært avhengige av sosialhjelp 
over lengre tid. Eksempler på slike tilfeller er:  
 
Enkelte personer med opphold som familiegjenforente med flyktninger eller  
opphold på humanitært grunnlag har begrensede rettigheter etter  
folketrygdloven. Dersom disse av helsemessige årsaker ikke kan være i  
arbeid eller delta i arbeidsrettet aktivitet kan de være avhengige av  
sosialhjelp i lengre perioder.  
 
NAV Ås har ikke samlede tall for hvor lenge den enkelte mottok sosialhjelp  
etter avslutning av introduksjonsprogram. 
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7. Hvor mange flyktninger er det som bor i kommunale leiligheter over mer enn 3 
år? hva er årsaken til dette og hvilke tiltak gjøres for å forhindre dette?  
 
Av 27 leieforhold per mai 2017 er 12 inngått før 2014.  
 
Det følger av Boligsosial handlingsplan at tidsbestemte leiekontrakter på 3 år; 
jfr. husleieloven § 9-3, er hovedregelen. Videre følger det av Boligsosial 
handlingsplan at forlengelser av tidsbestemte leiekontrakter på inntil 3 år kan 
vurderes, uten at det er utdypet i hvilke tilfeller. Her kommer 
Boligtildelingsutvalgets vurderinger inn av den konkrete situasjonen som 
begrunnelse for en evt. forlengelse. Boligtildelingsutvalget har imidlertid det 
siste året innskjerpet praksis slik at den reelle hovedregel er tidsbestemt 
leiekontrakt på 3 år. 
  
NAV Ås bistår flyktningene med veiledning i boligsøk ved behov. Vi tilbyr også 
depositumsgaranti dersom flyktningen ikke selv har økonomi til å stille 
depositum ved inngåelse av leiekontrakt på det private markedet. 

 
8. Når statens resultatkrav er 75 %, hvorfor har Ås kommune 45 % 

måloppnåelse i f.eks 2016?  
 
Statens resultatkrav er at 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller 
utdanning ett år etter avslutning av program. 45 % måloppnåelse for Ås i 2016 
gjelder direkte overgang til arbeid/utdanning. 
  
Vår resultatoppnåelse for 2016 iht. til det statlige kravet vil altså måles i 
november 2017 av SSB. 
  
Grunnen til at Ås kommune hadde 45 % måloppnåelse i tallene som 
rapporteres til IMDi er sammensatt. Vi har også et lavt tallgrunnlag, så 
prosenttallene for ett enkelt år gir ikke alltid et godt bilde av helheten.  
 
I 2016 avsluttet 11 flyktninger sin deltakelse i introduksjonsprogrammet, mer 
spesifikt om deres status ved avslutning av programmet:  
 

4 i både arbeid og utdanning  
1 i kun utdanning  
1 i lønnstilskudd (regnes ikke som oppnådd resultat av IMDi)  
3 i andre tiltak/oppfølging i NAV  
2 flyttet/utvandret 

 
 

9. Ressursene som skulle utføre bosettingsarbeidet ble økt i takt med det økte 
behovet  
 
I det opprinnelige vedtaket står det:  
 
- 1 ekstra ressurs til bolig og eiendom  
- 1 ekstra ressurs til nav /flyktning  
- 1 ekstra ressurs til VO 
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Hva har rådmannen tenkt å gjøre med ressursene nå som bosettingsbehovet 
er redusert? 

 
Ås kommune tar i mot til sammen 66 flyktninger i perioden 2016 -17. I tillegg er 
det kommet 14 personer som familiegjenforente med flyktninger i samme 
periode. Jobben med å bosette et så stort antall flyktninger over kort tid er 
allikevel liten i forhold til oppdraget Ås kommune har påtatt seg med å 
integrere disse flyktningene.  
 
Først om noen år vil vi kunne vurdere hvordan kommunen lyktes med den 
store oppgaven å ta i mot et langt større antall flyktninger enn hva vi tidligere 
hadde tatt i mot. Da er det graden av deltakelse i arbeidsliv og utdanning, samt 
deltakelse i lokalmiljøet som vil vise om vi har gjennomført oppgaven på en 
tilfredsstillende måte. Bosettingsbehovet er altså redusert, mens integreringen 
bare nettopp har startet.  
 
Tabellen under gir et bilde av innsatsbehovet i årene som kommer basert på et 
antatt lavere bosettingsbehov i årene som kommer. Beregningen viser at man 
kan forvente en topp i antall deltakere i introduksjonsprogrammet i 2018 og at 
det i 2019 fremdeles forventes ca. 50 deltakere i kommunens 
introduksjonsprogram. 
 

 
 
  

10. Hvilke suksesskriterier har NAV satt i Integreringssaker, og hvilken måling gjør 
de for å se at de er på korrekt vei.  
 
Deltakelse i arbeid og utdanning er det viktigste suksesskriteriet NAV Ås 
jobber etter i integreringen. Samtidig er det en rekke andre faktorer som avgjør 
om kommunen lyktes med integreringen. For å lyktes med integreringen er det 
nødvendig at oppdraget med å bosette og integrere flyktninger er bredt 
forankret i flere av kommunens virksomheter. Arbeidsgruppen i regi av 
Omstillingsprosjektet jobber med å gi integreringsprosjektet en bredere 
forankring i kommunen. For NAV Ås er det svært viktig å møte alle med 
respekt og lytte til deres historier. Dette er vanskelig å måle, men 
Brukerundersøkelsene som gjennomføres årlig av nav Ås er en 
temperaturmåler på om vi lyktes. 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018  Side 32 av 54 

 

 
11. Dersom vi ikke når våre mål, hvilke tiltak er planlagt igangsatt for å lykkes?  

 
NAV Ås har ikke vært tilfreds med måloppnåelsen for overgang til arbeid etter 
introduksjonsprogrammet de siste årene. Tiltak som allerede er satt i gang for 
å øke kvaliteten i tjenestene er:  
 
- Effektiviseringsnettverk i regi av KS  

 
Gjennom deltakelse i effektiviseringsnettverket har kommunen blant annet 
utarbeidet en tjenesteanalyse for introduksjonsordningen som vil gi kommunen 
relevant styringsinformasjon. 
  
- Markedskontakt flyktning  

 
I august 2016 ble det ansatt en ny programrådgiver/markedskontakt med 
særlig ansvar for formidling av flyktninger til arbeid direkte eller gjennom bruk 
av arbeidsrettede tiltak.  
 
- Åspro-prosjektet  

 
NAV Ås har styrket arbeidsrettingen av innholdet i introduksjonsprogrammet 
gjennom deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og opplæringstilbud for 
enslige voksne flyktninger. Flyktningene som har deltatt i prosjektet har fått en 
tidlig introduksjon til norsk arbeidsliv gjennom praksis og kurs.  
 
Dersom vi i årene som kommer ikke skulle nå målene vi har satt oss må vi 
gjøre en gjennomgang av årsakene til at vi ikke har lyktes og sette i gang tiltak 
deretter. 
 

Spørsmål fra AP 
 
Saksframlegget inneholder en fin faktaoversikt over hva som er gjort på 
integrering av flykninger i Ås kommune. Jeg savner imidlertid en vurdering av 
kvalitet og effekt av arbeidet med integrering. Noe som ble utdypet på en 
veldig god måte under presentasjonen fra representantene fra NAV. 
 

1. Jeg savner også en utdyping hva som er spesielt utfordrende i arbeidet med 
nyankomne flyktninger  
 
Det er flere store utfordringer i arbeidet med å integrere nyankomne 
flyktninger. To av de mest sentrale utfordringene knyttet til oppdraget vårt:  
 
- Det er stort gap mellom flyktningenes medbragte kompetanse og kravene i 
norsk arbeidsliv. 2 (inntil 3) år i introduksjonsprogrammet er i mange tilfeller 
ikke nok for å fylle gapet, selv i de tilfellene vi mener at flyktningen har fått god 
individuell tilpasning og kvalitet i kvalifiseringsløpet.  

 
- Mange av flyktningene som kommer sliter med helseutfordringer, både 
psykiske og fysiske, gjerne i kombinasjon. Det oppleves som en stor utfordring 
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å bistå disse til å kunne nyttiggjøre seg ordinære kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Effekten blir i flere saker at flyktningen ikke bare blir 
stående utenfor arbeidslivet, men også utenfor behandling i helsevesenet.  
 

 
2. Psykisk helse hos flyktninger - hvordan er erfaringer og oppfølgning på dette? 

Er psykisk helse en integrert del av tema i introduksjonskurs for flyktninger? Jf. 
Help til selvhjelp og forebyggingsaspektet  

 
- Vår erfaring er at mange av flyktningene som bosettes i kommunen sliter 
psykisk. Andelen flyktninger med psykiske helseutfordringer virker å være 
økende.  

 
- Flyktningene er henvist til å nyttiggjøre seg de ordinære kommunale 
helsetjenestene for å få hjelp med både psykisk og fysisk helse. Vår erfaring 
er at manglende tilgjengelighet til tjenestene og manglende tilpasning av 
tilbudet til flyktningers særbehov i startfasen gjør at flyktningene gjerne ikke får 
den hjelpen de behøver.  

 
- Psykisk helse er ikke et tema i kursene som tilbys i 
introduksjonsprogrammet. Ås kommunale voksenopplæring (VO) har ansvar 
for innholdet i kursene som tilbys deltakerne i introduksjonsprogrammet og har 
valgt å fokusere på grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk, engelsk, 
samfunnsfag og naturfag i sitt kurstilbud. 

 
3. Hvilke tilbud til opplæring og kvalifisering til arbeid har NAV for nyankomne 

flyktninger som ikke har rett og plikt til introduksjonsprogram  
 
Enkelte flyktninger, blant annet «selvbosatte» (flyktninger som flytter til en 
annen kommune uten avtale med IMDi eller mellom kommunene) har i 
utgangspunktet ikke rettigheter til tjenester i tilflyttingskommunen, men blir 
henvist til kommunen de har flyttet fra for bistand.  
 
Andre, som av ulike årsaker ikke har rettighet eller ikke kan nyttiggjøre seg 
deltakelse i introduksjonsprogram får det samme tilbudet som alle andre 
innbyggere i kommunen. Aktuelle tiltak kan da være deltakelse i 
kvalifiseringsprogram eller statlige arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening 
eller kvalifiserende kurs.  
 
Personer som har ikke har rett til introduksjonsprogram etter 
introduksjonsloven kan likevel ha rett og plikt til deltakelse i undervisning i 
norsk og samfunnskunnskap. Disse får tilbud om dette gjennom Ås 
kommunale voksenopplæring (VO). 

 
4. Det hadde vært fint å kunne sammenligne tall og erfaringer med en kommune 

som har klart det bedre i integreringsarbeidet totalt (alle arena) for eks 
Rælingen kommune. Follo kommunene er ganske like. Man klarer ikke alltid å 
bli inspirert av hverandre når man gjør ting likt. Sammenligning bør gi oss 
noen konkrete svar for videreutvikling av eget fagområde.  
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NAV Ås har tatt innspillet til følge og var 21.08 på et studiebesøk i Rælingen. 
Rælingen kommune er sammenlignbar med Ås kommune på flere områder, 
både innbyggertall, samme nærhet til Oslo og tilgang til et stort regionalt 
arbeidsmarked gjør kommunen til et interessant sammenligningsgrunnlag for 
oss i Ås. Rælingen kommune har inntil 2016 tatt i mot noe høyere antall 
flyktninger årlig enn Ås kommune, mens begge kommuner har vedtak om til 
sammen 65 nye bosettinger i 2016 – 2017.  
 
Rælingen kommune har organisert sitt arbeid med flyktninger i en egen 
flyktning- og inkluderingstjeneste. Tjenesten er bemannet med 8 årsverk og 
har et helhetlig oppfølgingsansvar for flyktningene og deres familier de første 5 
årene etter bosetting. Vi fikk høre at tjenesten har en flyktninghelsesøster i 50 
% stilling som gjør kartlegging av alle nye flyktningers psykiske og fysiske 
helse, og hjelper dem videre i systemet. Tjenesten har også ansatt en 
psykolog i 20 % stilling som jobber spesielt med traumerelaterte lidelser hos 
flyktningene. Videre fikk vi høre av enhetsleder Narges Pourzia at tett 
oppfølging, gode relasjoner og stor tilgjengelighet er suksessfaktorene i deres 
vellykkede integrering. 
 

Avslutningsvis:  
 

Dette tjenesteområdet har gjennomført et omfattende arbeid og laget en 
tjenesteanalyse. Det skrives i disse dager en rapport ut i fra denne 
tjenesteanalysen. Rapporten sendes til politisk behandling i november 2017, 
slik at da vil ytterligere utfyllende informasjon fremlegges. 

 
7. Oppfølgingsspørsmål til flyktningsaken 

  
Etter orienteringen i HHS 27.09.17 mottok rådmannen utdypings- og 
oppklaringsspørsmål til besvarelsen av spørsmål 5 og 9 fra Høyre og FrP. 
 

Spm. 5: 
 
Hvor mange er det som fortsetter med sosialhjelp etter introduksjonsprogrammet? 
 
Av 60 flyktninger som har avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 
perioden 2012-2016 er det 6 personer som hadde sosialhjelp som hovedkilde til 
livsopphold etter avslutningen av programmet. 
 
Kommentar: I NAV verden opereres det med to begreper når det gjelder 
sosialhjelpsmottakere: 
 
1. Sosialhjelp som hovedkilde til livsopphold 
2. Sosialhjelp som supplering til annen type inntekt (når familiens egne inntekter ikke 
strekker til). Annen type inntekt kan være arbeidsinntekt, AAP, uføretrygd, 
ledighetstrygd, barnetrygd, kontantstøtte, osv. 
 
Følgespørsmål: Hvor er kvinner/familier som har kun barnetrygd/kontantstøtte som 
«HOVEDINNTEKT» plassert i denne besvarelsen? Vi vet at denne gruppa ikke kan 
leve på slike stønader resten av livet.  
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Det er ingen kvinner/familier som har hatt barnetrygd/kontantstøtte som 
hovedinntekt etter avsluttet introduksjonsprogram.  

 
Hvis det er kun 6 av 60 personer som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, hvor 
mange er det da som har supplerende sosialhjelp. Det er vel også en utgiftspost for 
kommunen? 

 
I 2012 var det 17 flyktninger som mottok supplerende sosialhjelp. Til sammen 
utbetalte NAV kr 281 376,96. I snitt mottok den enkelte supplering i 3 
måneder. 

 
I 2013 var det 16 flyktninger med supplering og de fikk utbetalt det i 2,5 
måneder i snitt. Utbetalingen totalt var kr 227 640,-. 

  
I 2014 var tallet 14 flyktninger og gjennomsnittlig antall måneder med 
utbetaling var 2. Totalsummen dette året var kr. 154 361,-. 

 
I løpet av 2015 mottok 27 flyktninger supplering i snitt i 2,7 måneder. Total 
utbetaling i 2015 var kr. 429 510,-. 

 
I løpet av 2016 var det 7 flyktninger som i perioder mottok supplerende 
sosialhjelp. I snitt mottok de supplering i 1,7 måneder. Totalt er det utbetalt kr. 
82 131,- kroner i perioden. 

  
Hittil i 2017 er det 17 flyktninger som i perioder har mottatt supplerende 
sosialhjelp. Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling er 2. Totalt er det 
utbetalt kr. 207 720,- i perioden 010117-290917. 

 
Disse tallene gjelder flyktningene generelt, og ikke bare de som har avsluttet 
introduksjonsprogrammet. 

 
Spm. 9: Vedr ressursene som skulle utføre bosettingsarbeid . 
 
Det besvares at Ås kommune tar imot til sammen 66 flyktninger i perioden 2016-
2017. I tillegg kommer 14 personer i familiegjenforeninger. 
 
Kommentar: Kommunen har bosatt 66 personer av 85 opprinnelig vedtatte plasser. 
Kommunestyret vedtok først 85 personer (45/2016 + 40/2017). Etter at ressursene 
ble utvidet både på NAV, voksenopplæring og boligkontoret ble vedtaket 
omgjort/redusert til 60 personer. Dette på grunn av flyktningsituasjonen i hele landet. 
 
Familiegjenforeninger har alltid vært utenom dette tallet. Så da er det ingen grunn til 
å medta familiegjenforeninger i beregningen. 
 
Følgespørsmål: Blir da det samme som tidligere: Hva vil rådmannen gjøre med 
ekstra ressurser? 
 

Dette er ikke helt riktig. Kommunestyret vedtok først 85 personer (40/2016 + 
45/2017). Etter ny anmodning fra IMDi 10.10.16 ble det i kommunestyret 
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23.11.16 vedtatt å ta i mot 30 flyktninger i 2017 i stedet for opprinnelige 45. 
Totalt vedtatt bosetting for 2016-17 er dermed 70 flyktninger. 
 
Det er helt avgjørende for kommunen å satse ressurser for å integrere 
flyktningene. Minner om at kommunen mottar integreringstilskudd og ikke et 
bosettingstilskudd. Arbeidet med flyktningene har bare så vidt begynt når de er 
bosatt. 
 
Det er kun 23 av hittil 57 bosatte flyktninger i 2016-17 som er bosatt i 
kommunale boliger. Det er derfor grunn til å se på kommunens ressursbruk 
knyttet til flyktninger på boligkontoret. 
 
Utover dette, er det hensiktsmessig å avvente omstillingsprosjektets rapport 
som kommer opp til politisk behandling i november/desember. Her kommer 
det redegjørelser/forslag knyttet til ressursbruk. 

 
8. Utdyping og oppdatering til behandling i HHS 24.04.2018 

 
Før ny politisk behandling har rådmannen gjort en gjennomgang av saken. Målet 
med dette var å se hvilke områder som er tilstrekkelig gjort rede for og hva som 
behøver utdyping i lys av endringer som har skjedd eller mangler i saken som 
allerede har vært til behandling.  
 
 

8.1 Utdyping av sak om sosialhjelp 
 

Sosialhjelp til flyktninger var tatt med i sakens punkt 4.2. Spørsmål og 
oppfølgingsspørsmål fra Høyre og FrP har vist at dette er et tema av særskilt 
interesse. Rådmannen finner at orienteringen som er gitt i saken og 
oppfølgingssvarene ikke gir et tilstrekkelig tydelig helhetsbilde av situasjonen 
og kommunens utgifter til sosialhjelp til flyktninger. 
 
Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp registreres ytelsene i NAV Ås’ 
fagsystem hovedsakelig etter hvilket formål det er gitt støtte til. I tillegg 
registreres det om ytelsene er gitt til en flyktning i perioden kommunen mottar 
integreringstilskudd (0-5 år etter bosetting).  
 
Per i dag kan man ikke registrere hvorvidt sosialhjelpen er gitt som et 
supplement til en annen inntekt samtidig som man registrerer hvilket formål 
støtten er gått til. NAV Ås vil gjennomgå innstillingene i fagsystemet for å se 
på om registreringspraksisen per i dag gir oss et godt nok grunnlag for å hente 
ut statistikk for utbetaling av sosialhjelp.  
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 Utgifter til sosialhjelp til flyktninger 0-5 år etter bosetting 
 

 År 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Antall flyktninger 
i kategori 

80 94 88 110 143 
 
 
 

Livsopphold 687 651 502 926 801 484 807 858 932 331 3 732 250 

Boutgifter 723 892 497 489 585 388 1 106 114 1 149 698 4 062 581 

Etablering 103 869 159 199 142 949 166 800 288 123 860 940 

Klær 41 500 38 700 45 000 39 500 143 950 308 650 

Strøm 40 368 24 479 46 318 50 000 80 371 241 536 

Supplering 227 639 154 361 429 510 82 131 266 322 1 159 963 

Tannbehandling 99 881 63 463 87 040 155 321 367 333 773 038 

Reise 6 850 8 760 31 220 88 869 63 799 199 498 

Barnehage/SFO 7 040 10 735 9 440 44 641 44 837 116 693 

Midlertidig bolig 0 0 36 910 0 62 460 99 370 

Annet 80 091 21 032 177 370 113 651 131 377 523 521 

Totalt 2 018 781 1 481 144 2 392 629 2 654 885 3 530 601 12 078 040 

 
Totalt per 
flyktning i 
kategori 25 234 15 756 27 188 24 135 24 689  

 
 
Utgifter til sosialhjelp til flyktninger 5 + år etter bosetting 
 

 År 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Livsopphold 26 607 164 027 121 840 97 095 98 084 507 653 

Boutgifter 37 713 109 325 155 870 128 770 138 280 569 958 

Etablering 15 000 18 000 20 500 4 000 26 500 84 000 

Klær 0 11 500 8 250 3 000 13 500 36 250 

Strøm 7 042 10 397 15 050 9 025 3 800 45 314 

Supplering 23 386 318 803 65 637 72 040 284 630 764 496 

Tannbehandling 0 11 895 8 960 2 615 1 985 25 455 

Reise 1 720 25 132 17 118 0 16 920 60 890 

Barnehage/SFO 0 0 0 5 955 4 018 9 973 

Midlertidig bolig 0 25 115 0 0 46 759 71 874 

Annet 10 833 47 438 72 522 36 292 97 585 264 670 

Totalt 122 301 741 632 485 747 358 792 732 061 2 440 533 

 
 
Som man ser av tallene har økt bosetting av flyktninger de siste årene ført til 
høyere utgifter til sosialhjelp til flyktninger. Ser man på tallene per flyktning i 
kategorien 0-5 år etter ankomst til Ås kommune er tallene stabile og med 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018  Side 38 av 54 

 

unntak av i 2014 har NAV Ås årlig utbetalt mellom kr. 24 135 og kr. 27 188 per 
bosatt flyktning.  
 
Sosialhjelp til boutgifter en utgiftspost som øker, også per flyktning som 
bosettes i kommunen. Hovedårsaken til dette er høyere boutgifter i Ås 
kommune og økende bosetting i private utleieboliger som har en høyere 
snittpris enn de kommunale boligene. 

  
Også utgifter til tannbehandling har vært økende. Støtte til nødvendig 
tannbehandling er en pliktig ytelse etter lov om sosiale tjenester, og ytes etter 
søknad og faglig vurdering av fylkestannlegen.  
 
Utgiftene til sosialhjelp til livsopphold (mat, husholdningsartikler, medisiner 
etc.) per flyktning har gått ned de senere årene. Økende antall flyktninger med 
arbeidsinntekt eller støtte fra Lånekassen (jf. resultatene fra SSB siden 2015) 
er en sannsynlig årsak til denne reduksjonen. 

  
Tallene for sosialhjelp til flyktninger som har bodd mer enn 5 år i kommunen 
viser som forventet at sosialhjelpsutgiftene til denne gruppen er langt lavere 
enn til de nyankomne flyktningene. Hjelpebehovet reduseres etter hvert som 
en stor andel av flyktningene kommer i arbeid/utdanning og blir 
selvforsørgede. Samtidig kan man sannsynligvis forvente en økning i årene 
som kommer grunnet et stigende antall flyktninger med mer enn 5 års botid i 
kommunen.  
  
8.2 Oppdatering om innsatsbehov i 2018 
 
Ved utgangen av kalenderåret 2017 hadde Ås kommune fremdeles 11 
flyktninger igjen av vedtatt bosetting for 2016/2017. Årsaken til at kommunen 
ikke har fått bosatt i tråd med vedtatt kvote er at IMDi sommeren og høsten 
2017 ikke har hatt flyktninger klare for bosetting i vår kommune. 
I planleggingen for 2018 ble det lagt opp til å fylle restansen fra forrige kvote i 
tillegg til bosetting av 10 nye flyktninger i tråd med vedtak i sak 3/18 av 
14.02.2018.  
 
Etter nye opplysninger fra IMDi kan ikke Ås kommune forvente å få bosatt de 
resterende flyktningene fra forrige års kvoter slik som har vært praksis 
tidligere. Bakgrunnen for dette er lave asylankomster og derav redusert behov 
for bosetting i kommunene. Total bosetting for 2018 blir dermed 10 flyktninger.  
 
Samtidig som bosettingsbehovet er lavere enn tidligere år er innsatsbehovet 
på flyktningområdet fremdeles stort. Integreringstilskuddet fra IMDi tildeles 
basert på hvor mange flyktninger og familiegjenforente som er bosatt i 
kommunen og kan brukes som en indikator for tjenestebehovet til målgruppen. 
Ettersom Ås per 31.12.2017 hadde et rekordhøyt antall bosatte flyktninger i 
kommunen mottok vi til sammen kr. 27 581 000,- i statlig integreringstilskudd. I 
2018 vil kommunen motta anslagsvis 21 500 000,-.  
 
Rådmannen vurderer dermed at man i denne omgang ikke vil gjøre endringer i 
ressursbruken på flyktningområdet utover innsparingene som allerede er 
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vedtatt i regi av omstillingsprosjektet. En vellykket integrering av flyktningene 
vi nå har tatt i mot, vil føre til en redusert fremtidig belastning på de 
kommunale tjenestene. Samtidig er innsats for økt deltakelse i yrkes- og 
samfunnsliv blant disse et viktig tiltak for å forebygge barnefattigdom og 
utenforskap i vår kommune.  
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Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Plan og utvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Se over. 
 
Vedlegg: 
Vedl. 1. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030  
Vedl. 2. Tiltakskart - Hele Ås kommune 
Vedl. 3. Tiltakskart - Ås tettsted og Vinterbro_Sjøskogen 
Vedl. 4. Oppsummering høringsuttalelser og Rådmannens vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspill til sykkel- og gåstrategi i sin helhet finnes på nettsiden under, 
samt høringsdokumenter og vedlegg til strategien: 
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-
kommune-2018-2030.6072809-439512.html  
Kontakt politisk sekretariat ved behov for trykte vedlegg. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
Kommunalteknisk 
 
Saksutredning  

http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
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Sammendrag: 
 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune i perioden 2018-2030 fastsetter målsettinger 
om økt andel syklende og gående i kommunen. For å nå målene foreslås det at 
kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet 
satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder. Strategien beskriver nødvendige rutiner 
og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene. Det foreslås at strategien 
iverksettes gjennom Tiltaksplan for sykling og gange. Strategien omfatter også tiltak 
innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, som spilles inn i deres prosesser med 
handlingsprogram og budsjett.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
I Kommuneplanen for Ås (2015-2027) er det vedtatt flere mål for å prioritere satsing 
på sykling og gange. Selv om kommunen blant annet gjennom Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet har hatt fokus på å bedre infrastruktur og sikkerhet for fotgjengere og 
syklister, og i de senere år har gjennomført kampanjer, har kommunen til nå ikke hatt 
en helhetlig strategi for å få mer sykling og gange. Utarbeidelse av en sykkel- og 
gåstrategi er forankret i kommunens handlingsprogram 2017-2020.  
 
Fordi satsingsområdene i den foreliggende sykkel- og gåstrategien berører 
kommunen som organisasjon, arbeidsgiver og tjenesteyter, sendes den til 
behandling i alle råd og utvalg i kommunen. 
 
Hvorfor satse på sykling og gange  
Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre 
klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og 
gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet 
for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten 
halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som 
utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert 
energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden 
tas til fots eller på sykkel.  
 
Regelmessig fysisk aktivitet som eksempelvis en halv times daglig rask gange gir 
stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 
2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.  
 
Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling 
og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin 
gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg 
viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres 
andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir 
tatt mer hensyn til av bilister. 
 
Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på 
arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved 
arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. 
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Prosess 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i mai 2017 oppstart av arbeidet med en 
sykkel- og gåstrategi for kommunen, med overordnede hovedsatsingsområder, som 
har satt rammen for strategien. Arbeidet med strategien er ledet av plan- og 
utviklingsavdelingen. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunens etater, 
samt NMBU har hatt en viktig rolle i arbeidet. HTM ble orientert om status i arbeidet 
før strategien ble sendt på høring. 
 
For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har 
kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser. Det er gjennomført kartfestede 
undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk, spørreundersøkelser i forbindelse 
med Sykle til jobben- kampanjen og medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på 
NMBU. Det ble også gjennomført en bred høring av strategien våren 2018. 
 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde har vært veiledende for arbeidet med sykkel- 
og gåstrategien for tiltak i Ås sentrumsområde. Hovedtraseene for sykkel og gange 
som skal utredes videre er gjenspeilet i hovednett for sykkel og gange (fig. 6.1) og 
tatt inn i tiltakskartet for sentrum (fig. 6.3.). Valg av løsninger for disse strekningene 
vil bli fastsatt i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Overordnet om sykkel- og gåstrategiens innhold og innretning  
Dette er Ås kommunes strategi. Likevel er satsingsområder og tiltak som andre 
aktører også har ansvar for inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig 
på satsingen.  Dette gjelder spesielt for infrastruktur, der ønskede tiltak som faller inn 
under Akershus fylkeskommunes ansvarsområde er inkludert. Kommunen vil spille 
inn disse tiltakene i fylkeskommunens budsjettprosesser og i møtepunkt med fylket 
og Statens vegvesen. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt midler i kommunens budsjett til gjennomføring av tiltak 
beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Det foreslås i strategien at det utarbeides en 
tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av den 
foreliggende strategien, med tiltak for å oppnå målsettingene innenfor 
innsatsområdene i planperioden. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et 
viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. 
Tilskuddsordninger fra Staten og Akershus fylkeskommune er en viktig kilde til 
finansiering av både infrastruktur-tiltak og kampanjer. Forutsatt gode søknader, kan 
kommunen få betydelige beløp i støtte. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
delfinansiering fra kommunen. 
 
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange vedtok HTM 01.03.2018 at 
Ås kommune skal søke om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens 
vegvesens (SVV) Sykkelbyordning. Målet med ordningen er høyere sykkelandel 
gjennom økt fokus på sykkelarbeid i kommunen og samarbeid med Staten og 
fylkeskommunen. 
 
Sykkel- og gåstrategien er delt inn i seks kapitler. De første fem beskriver 
overordnede føringer, hvordan strategien skal følges opp, hva som er grunnlaget for 
strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. 
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Kapittel seks beskriver de åtte innsatsområdene, hva vi ønsker å oppnå og hva som 
må gjøres for å nå målsettingene.  
 
Status i Ås kommune og strategiens effektmål  
Sykkelandelen i Ås kommune er beregnet til ca. 9%, og gangandelen til ca. 20% av 
alle reiser for 2016. Effektmål 1 – 3 er satt med bakgrunn i prognoser for 
reisemiddelfordeling der befolkningsveksten er hensyntatt, samt regionale og 
nasjonale mål, se detaljer i kap. 2 og 4 i strategien.  
 
Effektmål  

1. Sykkeltrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 17 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 7 % økning per år i kommunen.  

2. Gangtrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 25 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 2 % økning per år i kommunen.  

3. 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen. 

4. Større tilfredshet blant innbyggerne med tilrettelegging for fotgjengere og 

syklister i Ås kommune.  

Kommunen vil blant annet bruke tall fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, 
sykkel- og gåtellinger, endring i trafikkulykker, og tilfredshetsundersøkelser som 
indikatorer for måloppnåelse.  
 
Strategiens hovedinnsatsområder 
For å oppnå effektmålene beskrevet i kapittel fire, skal kommunen fokusere 
satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder: 
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

God sykkel- og gåkultur er satt som et overordnet mål for strategien, det vil si at det 
brede lag av befolkningen sykler og går, og det er akseptert som en respektert og 
likeverdig transportform på linje med bilisme. Det innebærer også at alle 
trafikantgruppene følger trafikkreglene. 
 
Sykkel- og gåstrategien legger nullvisjonen og prinsipper om universell utforming til 
grunn for arbeidet med å øke antall fotgjengere og syklister.  
 
Innsatsområder med målsettinger og tiltak 
Kapittel 6 er selve strategidelen. Kapittelet beskriver målsettinger for hvert 
innsatsområde, situasjon i 2030 og hvordan kommunen og andre aktører må arbeide 
for å nå målene innenfor hvert av innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det 
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også en tabell med nødvendige tiltak for å nå målene. Disse tiltakslistene vil danne 
grunnlag for tiltaksplan for sykkel og gange som rulleres og spilles inn i kommunens 
budsjettprosess hvert år.  
 
Innsatsområde 1 «mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett» er mer 
omfattende enn de øvrige innsatsområdene, siden det hovedsakelig dreier seg om 
infrastrukturtiltak. Det er der foreslått et sammenhengende hovednettet for sykkel og 
gange, (se kart fig. 6.1.). Det følger en liste over infrastrukturtiltak, både på 
kommunale og fylkeskommunale veier (tab. 6.1 og 6.2 s. 27-29 og tilhørende 
tiltakskart, s. 23-26, se vedlegg 2 og 3 til saken), der behov for etablering av nye 
gang- og sykkelanlegg, belysning, utbedring av farlige krysninger og skilting er 
beskrevet. Tiltakene er prioritert, men ikke kostnadsberegnet. Nærmere 
kostnadsberegning er satt inn som eget tiltakspunkt. Tidsfrist for gjennomføring av 
tiltak må fastsettes i den årlige tiltaksplanen. 
 
Høringsinnspill 
Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 
høringsinnspill. Det kom innspill fra følgende instanser: NMBU, Statens vegvesen, 5 
elevråd, 7 FAU’er, 3 velforeninger, 3 organisasjoner, 2 politiske partier, Ås 
frivilligsentral og 24 privatpersoner. BaneNOR har også kommet med innspill i møte. 
 
Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for 
bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det som har fått mye fokus i 
høringsinnspillene er: 

 Bedre vinterdrift av gang- og sykkelanlegg og boligveier, og prioritering av 
syklister/fotgjengere foran bil i driften, og hvordan kommunen tenker å trappe opp 
til bedre vinterdrift. 

 Etterspørsel etter finansiering av infrastruktur-prosjekter og mer forpliktende 
planlegging av dette. 

 Bedre forhold for sykling/gange til skolen (anlegg, drift og trafikksikkerhet) 

 At tursykling/turgåing også bør være en del av strategien. 

 Strategien bør ha mer fokus på eldres behov. 

 Satsing på elsykkel må være del av strategien.  
 
Høringsinnspillene har også i stor grad dreid seg om infrastruktur, med ønsker om 
prioriteringer av spesifikke prosjekter i prioriteringslistene i tabell 6.1 og 6.2 (s. 27-29) 
i strategien, der noen momenter har gjentatt seg:   

 Tryggere krysninger, gang og sykkelveier og lavere fart rundt skoler. 

 Prioritering av prosjekter i Nordby og mellom Nordby og Ås. 

 Benytte ulike typer fartsreduserende tiltak. 

 Nye krysninger av jernbanen i Ås sentralområde. 

 Forslag om nye gang- og sykkelveier, sykkelparkering og type løsninger på 
infrastruktur. 

 
Vurdering: 
Det er store miljømessige og samfunnsøkonomiske fordeler ved å få mer av 
transportarbeidet fra privatbil til sykling og gange. Rådmannen mener at sykkel – og 
gåstrategien er i tråd med og bygger opp under mål i kommuneplanens samfunnsdel 
under hovedmål 1 Miljø.  
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Selv om kommunen har en utfordrende ressurssituasjon, mener rådmannen at å 
satse på sykling og gange lønner seg. Hvis kommunen gjør det lettere for 
innbyggerne å velge aktiv og miljøvennlig transport, vil hverdagsaktiviteten øke. At 
flere bruker sykkelen og beina som transportmiddel bidrar til bedre folkehelse for 
kommunens innbyggere. En friskere befolkning vil gi positive utslag for kommunen 
som tjenesteyter. For kommunen som organisasjon og arbeidsgiver vil denne 
satsingen ha betydning for helse, trivsel og sykefravær blant de ansatte.  
 
Rådmannen mener at strategien er et viktig verktøy for å nå mål om økt andel 
syklende og gående i kommunen. Mye kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og 
gange i organisasjonen, for eksempel ved å ha tydeligere krav om gang- og 
sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle 
og gå mer. Prioriteringen av innsatsområder og spesifikke tiltak i strategien vil også 
gjøre det lettere for kommunen å få regionale og statlige tilskudd. 
 
Som oppfølging av strategien mener rådmannen at det er nødvendig å utarbeide en 
årlig tiltaksplan for sykling og gange som legges til grunn for handlingsprogrammet. 
Tiltaksplanen må sees i sammenheng med Tiltaksplan for trafikksikkerhet og 
Tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og friluftsliv, og må rulleres samtidig. 
 
Vurdering av høringsinnspill 
Rådmannen mener det er svært positivt at det har kommet inn så mange 
høringsinnspill. Høringsinnspillene er i stor grad gjennomarbeidede og har i sum 
bidratt til at strategien har blitt bedre. Alle høringsinnspill er oppsummert og besvart i 
vedlegg 4. Strategien er oppdatert i henhold til de innspillene som er hensyntatt. 
Blant annet er omtale av elsykkel tatt inn flere steder, eldres behov er omtalt, 
viktigheten av å tilrettelegge for sykling og gange til kollektivknutepunkt, og diverse 
gode forslag til tiltak og kampanjer er inkludert.  
 
Mange av høringsinnspillene dreide seg om bedre vinterdrift og prioritering av 
infrastrukturtiltak. Når det gjelder drift/vedlikehold, er det i revidert strategi foreslått å 
utarbeide en plan med kostnadsestimat som er mer detaljert om hvordan kommunen 
skal få en bedre standard.  
 
Noen infrastrukturtiltak har fått høyere prioritering, blant annet er noen tiltak i Nordby 
løftet opp. Følgende kriterier er lagt til grunn for prioriteringen av tiltak i strategien:  

 Trafikksikker skolevei 

 Sammenhengende hovednett for sykkel/gange 

 Om det har kommet mange innspill 

 Om det er stor andel fotgjengere og syklister på strekningen 

 Om tiltaket/ prosjektet kan gjennomføres relativt raskt og er forholdsvis rimelig å 
gjennomføre.  

 
Det er i flere høringsinnspill etterspurt hvordan strategien skal gjennomføres når det 
ikke er avsatt ressurser til tiltak. Det har vært en utfordring at det i prosessen med 
strategien ikke har vært ressurser til å kostnadsestimere infrastrukturtiltakene i tabell 
6.1. Det er derfor foreslått som et tiltak å utarbeide kostnadsestimat for prioriterte 
prosjekter som grunnlag for rullering av tiltaksplan for sykling og gange.  
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Hva må til for at vi skal nå målene 
Rådmannen mener at det er viktig at alle sektorer i kommunen gjør en felles innsats 
og har fokus på sykling og gange, og at dette også forankres i Tiltaksplan for sykling 
og gange. Videre bør kommunen samarbeide med eksterne aktører, spesielt med 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, men også med næringsliv, 
organisasjoner og befolkningen for øvrig.  
 
Dersom kommunen får mulighet ti å delta i sykkelbyordningen, mener rådmannen at 
det vil sikre bedre koordinering med AFK og SVV, samt mulighet til å søke 
økonomisk støtte fra fylket. Kommunen bør også være pådriver for å få på plass 
faste møtepunkt med AFK, SVV og nabokommuner om satsing på sykling og gange 
for best mulig koordinert utbygging av gang- og sykkelanlegg. Bedre samarbeid 
mellom SVV og kommunen om drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg er også 
prioritert i Sykkel- og gåstrategien. 
 
Videre er det viktig at denne strategien blir et verktøy som brukes aktivt i ulike typer 
planlegging, i politiske beslutningsprosesser og i den daglige driften i Ås kommune.  
Det som først og fremst vil være ressurskrevende er bedre vinterdrift og vedlikehold, 
samt infrastrukturtiltak.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å vedta strategien nå. Tiltak som 
krever finansiering utover normal drift og saksbehandling i kommunen prioriteres i 
Tiltaksplan for sykling og gange som vil være et grunnlag i arbeidet med 
handlingsprogram og økonomiplan. 
 
En sykkel- og gåstrategi med fokuserte innsatsområder og prioriterte tiltak vil gjøre 
det lettere å søke ekstern finansiering fra statlige og regionale tilskuddsordninger. 
Slike tilskuddsordninger krever 50% finansiering fra kommunen. Rådmannen mener 
derfor at det bør planlegges hvilke tiltak som bør prioriteres fra kommunens side og 
som det skal søkes støtte til.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for bil. Dette 
kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer:  

 
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Målsettingene i Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune er i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel og med nasjonale og regionale mål om økt sykling og 
gange. Satsing på sykling og gange har positiv effekt for klima, miljø og folkehelse. 
En økt satsing på tiltak og daglig drift i kommunen for å tilrettelegge for økt sykling og 
gange vil kreve ressurser, men er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for 
kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter. For å nå målene i strategien bør 
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kommunen ha en helhetlig satsing i samarbeid med regionale myndigheter og andre 
aktører.  
 
Rådmannen anbefaler at Sykkel- og gåstrategien vedtas og iverksettes gjennom 
rutiner og løpende arbeid i kommunen, samt gjennom Tiltaksplan for sykling og 
gange som rulleres årlig. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HHS-12/18 
Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Øyvind Ranger 
Nielsen AS), Rådhusplassen 35 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  18/00509-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/18 25.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Øyvind Ranger Nielsen AS (REMA 1000) org.nr 992 820 292, gis salgsbevilling 

for alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Rådhusplassen 35, 1430 ÅS i 
medhold av alkoholloven § 1-7. 
Salgsbevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med 30.09.2020. 
  

2. Salgsbevillingen gjelder for REMA 1000s butikklokale i Rådhusplassen 35, jf. 
plantegning i vedlegg til søknad.  
 

3. Salgstider for alkohol i gruppe 1 (2,5 %-4,7 %) innvilges som følger: 
mandag-fredag: kl.08.00-20.00  
lørdag: kl.08.00-18.00  

Unntak følger av alkoholloven/alkoholforskriften og Ås kommunes lokale forskrift 
om salgs- og skjenketider for alkohol. 
 

4. Som styrer for bevillingen godkjennes Øyvind Ranger Nielsen, f.13.12.1982. 
 

5. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Granerud, f.19.03.1991. 
 
6. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret 
innen 31.mars hvert år. 

 
7. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet jf. alkoholforskriften kap.8. 
 
8. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
 
9. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 
 
Ås, 19.03.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
rådmann helse- og sosialsjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
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Vedlegg: 
Salgsbevillingssøknad, Øyvind Ranger Nielsen AS  (REMA 1000), offentlig versjon 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle vedlegg til salgsbevillingssøknaden. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
1. Søker  
2. Securitas AS 
3. Skatteetaten 
4. Øst politidistrikt 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag/fakta: 
 
Øyvind Ranger Nielsen AS søker om salgsbevilling for alkohol for butikklokaler i 
Rådhusplassen 35. Det søkes om salgstider innenfor maksimumstidene av alkohol-
lovgivningen.  
 
Søker har inngått franchisekontrakt med REMA 1000 Norge AS om drift av butikken 
fra 22.01.2018. Han har drevet alkoholsalg på forrige eiers bevilling fra denne dato i 
tråd med alkoholloven § 1-10 først ledd. Franchisekontrakt følger med søknad.  

 
Vurdering: 
Vurdering av firma, styrer og stedfortreder:  
Det er innhentet uttalelse fra politiet uten merknader på firmaet Øyvind Ranger 
Nielsen AS. Skatteattest på firmaet av 03.01.2018 er vedlagt fra søker uten 
merknader.  
Styrer og stedfortreder kan godkjennes da det ikke foreligger merknader fra politi 
eller skatteetaten jf. alkoholloven § 1-7b. Både styrer og stedfortreder har bestått 
kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.  
Vurdering av salgslokaler: 
Planskisse over salgslokalene med innredning følger som vedlegg til søknaden. Det 
er ikke vesentlige endringer i innredning fra forrige salgsbevilling som ble gitt i 2013 
for de samme lokalene. Rådmannen anser butikklokalene som egnet for alkoholsalg. 
 
Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at salgsbevillingssøknad for alkohol i gruppe 1 innvilges iht. 
innstillingen. Bevillingssøker tilfredsstiller kravene i alkohollovgivningen og vurderes 
som egnet til å ivareta en bevilling, jf. «kommunens retningslinjer for saksbehandling 
av søknader om salgs- og skjenkebevillinger» pkt.C.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages jf. alkoholloven § 1-16. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HHS-13/18 
Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - MENY Ski Storsenter, 
NG meny Østlandet AS 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/02705-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 13/18 25.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol gruppe 1 avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at alkoholholdige drikkevarer presenteres sammen med 
alkoholfrie drikkevarer i presentasjonen på nettsiden meny.no slik at de kan 
forveksles. Dette anses å være i strid med alkoholforskriften § 3-3. 
  
Når nettsider er endret, vil søknaden kunne behandles på nytt. 
 
 
Ås, 10.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
1. Salgsbevillingssøknad Meny avd Ski Storsenter, sladdet versjon 
2. Meny, skjermutklipp fra nettsiden nedlastet 2018 04 10 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Dokumenter som følger søknad, bl.a. uttalelse fra politiet. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Søker 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Meny Ski Storsenter/NG meny Østlandet AS org.nr. 987 570 016 v/ Berit H. Lindberg 
søker om salgsbevilling i Ås kommune via netthandel og hjemlevering til kunder i Ås. 
Rådmannen innstiller på avslag da nettsiden ikke oppfyller kravene i 
alkoholforskriften § 3-3 som gjelder sammenblanding av alkoholholdige- og 
allkoholfrie drikkevarer.. 
 

Fakta i saken: 
Det er mottatt salgsbevillingssøknad for nettsalg av alkohol fra Meny Ski Storsenter 
27.09.2017.  
 

Søker v/kontaktperson Berit H. Lindberg er orientert av Ås kommune om at nettsiden 
meny.no ikke tilfredsstiller kravene i alkoholforskriften § 3-3. 
 

Politiet har ingen merknader til styrer eller stedfortreder i uttalelse av 20.10.2017.    
 

Vurdering: 
Ved politiske behandlinger av nettsøknader for alkohol i Ås kommune for 
inneværende bevillingsperiode (2016-2020), er det vektlagt at alkoholholdige varer 
på nettsiden ikke blandes med alkoholfrie drikkevarer, jf. alkoholforskriften § 3-3: 

«Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn 
Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den 
ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.» 

Alkoholholdige varer må altså skilles tydelig ut fra andre drikkevarer. Etter 
rådmannens vurdering gjøres ikke dette på nettsiden meny.no, se vedlegg 2.  
 

I 2016 stilte kommunen krav til at Marked Gruppen AS måtte endre nettsidene iht. 
alkoholforskriften § 3-3, hvilket også ble gjort. Kolonial.no, den andre 
nettsalgsaktøren av alkohol i Ås, unngår også blanding av alkoholholdige og 
alkoholfrie varer på sin nettside. 
 

Etter rådmannens vurdering, må det stilles samme krav til netthandel av alkohol som 
det gjøres overfor butikker som selger alkohol. Det må dessuten stilles like krav 
overfor alle aktører som driver med netthandel av alkohol. En endret praksis av 
kommunen midt i bevillingsperioden (2016-2020) anses som uheldig av 
konkurransemessige hensyn overfor aktørene i markedet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Søknad om netthandel avslås. Begrunnelse følger i rådmannens innstilling. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja, jf. alkoholloven § 1-16.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HHS-14/18 
Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - Meny Drøbak, NG 
Meny Østlandet AS, org.nr. 977 571 340 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/03501-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 14/18 25.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol gruppe 1 avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at alkoholholdige drikkevarer presenteres sammen med 
alkoholfrie drikkevarer på nettsiden til meny.no. slik at de kan forveksles. Dette anses 
å være i strid med alkoholforskriften § 3-3.  
 
Når nettsiden er  endret, vil søknaden kunne behandles på nytt. 
 
 
Ås, 10.03.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg:  
1. Salgsbevillingssøknad Meny avd. Drøbak, sladdet versjon 
2. Meny, skjermutklipp fra nettside 2018 04 10 
3. Innspill fra bevillingssøker, arkivsaksnr.17/03501-6. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Dokumenter som følger søknad, bl.a. uttalelse fra politiet. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Søker 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Meny Drøbak/NG meny Østlandet AS org.nr. 977 571 340 v/Berit H. Lindberg søker 
om salgsbevilling i via netthandel og hjemlevering til kunder i Ås kommune. 
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Rådmannen innstiller på at søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol 
gruppe 1 avslås, da nettsiden ikke oppfyller kravene i alkoholforskriften § 3-3 som 
gjelder sammenblanding av alkoholholdige- og alkoholfrie drikkevarer. 
 
Fakta i saken: 
Det er mottatt salgsbevillingssøknad for nettsalg av alkohol fra Meny Drøbak 
19.12.2017.  
 

Søker v/kontaktperson Berit H. Lindberg er orientert av Ås kommune om at nettsiden 
meny.no ikke tilfredsstiller kravene i alkoholforskriften § 3-3. Det er mottatt innspill fra 
søker på dette, og innspillene følger som vedlegg 3 til saken.  
 

Politiet har ingen merknader til styrer eller stedfortreder i uttalelse av 16.02.2018.    
 
Vurdering: 
Ved politiske behandlinger av nettsøknader for alkohol i Ås kommune for 
inneværende bevillingsperiode (2016-2020), er det vektlagt at alkoholholdige varer 
på nettsiden ikke blandes med alkoholfrie drikkevarer, jf. alkoholforskriften § 3-3: 

«Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn 
Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den 
ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.» 

Alkoholholdige varer må altså skilles tydelig ut fra andre drikkevarer. Etter 
rådmannens vurdering gjøres ikke dette på nettsiden meny.no, se vedlegg 2.  
 

I 2016 stilte kommunen krav til at Marked Gruppen AS måtte endre nettsidene iht.  
alkoholforskriften § 3-3, hvilket også ble gjort. Kolonial.no, den andre 
nettsalgsaktøren av alkohol i Ås, unngår også blanding av alkoholholdige og 
alkoholfrie varer på sin nettside.  
 

Etter rådmannens vurdering, må det stilles samme krav til netthandel av alkohol som 
det gjøres overfor butikker som selger alkohol. Det må dessuten stilles like krav 
overfor alle aktører som driver med netthandel av alkohol. En endret praksis av 
kommunen midt i bevillingsperioden (2016-2020) anses som uheldig av 
konkurransemessige hensyn overfor aktørene i markedet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Søknad om netthandel avslås. Begrunnelse følger i rådmannens innstilling. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja, jf. alkoholloven § 1-16.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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Drøfting  

Drøfting HHS 25.04.2018 
 
Forslag fra FrP er mottatt på epost av 12.04.2018 der HHS ber se på retningslinjene 
for alkoholpolitikk (2016-2020) på nytt.  
 
Forslag om revidering av alkoholpolitiske retningslinjer er sist tatt opp i forbindelse 
med K-sak 8/17 av 01.02.2017.  
 
Følgende dokumenter vedlegges:  

1. Saksutskrift «alkoholpolitikk 2016-2020» jf. K-sak 23/16 av 20.04.2016. 
2. Alkoholpolitisk handlingsplan, fra K-sak 23/16 av 20.04.2016 

 
 
Ås, 17.04.2018 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt  
Helse- og sosialsjef  
 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-01-02-2017.350480.MD1I431393ob06f.pts.html
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