
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03338 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 24.01.2018 kl. 18:30 – 20:40 
Sted: Moer sykehjem, 1 etg.  
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Håkon Ystehede (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakkken (Ap)  
Wenche Jahrmann (Ap) 
 

Forfall:  
Wenche Berg (Ap) 
Malin Karusbakken Aamodt (Ap)  
Erling Krogh (R) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, leder for frivilligsentralen Tone Eng, 
fagkoordinator for samtaletjenesten i psykisk helse Åse Eng. 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 

Diverse merknader: 
Aps forslag til Anne Karusbakken (Ap) som møteleder ble enstemmig vedtatt. 
Seniorforsker Einar Risnes fra Nofima og Tone Eng møtte for orienteringen om 
forkommuneprosjektet FoodFocus. Åse Eng i psykiske helse møtte i forbindelse 
med sak 2/18. Saksbehandlingsrekkefølge: Sak 2/18 ble behandlet først, deretter 
1/18, 3/18, 4/18 og 5/18. 
 
Møteprotokoll godkjent 26.01.2018 
 
Anne Karusbakken     Håkon Ystehede 
fungerende møteleder    utvalgsmedlem 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

1/18 16/03928-1 Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 
dommen" i høyesterett 

4 

2/18 18/00147-1 ACT-team i Follo 5 

3/18 17/02812-5 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 
tobakksvarer  

6 

4/18 17/03469-1 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial 7 

5/18 16/03131-9 Barnefattigdom 8 
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Orientering 

 Orienterer om forkommuneprosjektet FoodFokus ved leder i frivilligsentralen Tone 
Eng og seniorforsker Einar Risvik fra Nofima. Hovedutvalget kom med innspill til 
prosjektet. 

 
Orienteringer fra helse- og sosialsjef: 
 

 På bakgrunn av nylig facebook-debatt om snømåking ved kommunale boliger, 
orienterte helse- og sosialsjef om kommunens ståsted. Utvalgsmedlemmer må 
gjerne henvende seg til helse- og sosialsjef om pågående debatter. 

 

 Orientering om stillingsprosjekter, deriblant bruk av velferdsteknologi og arbeid 
med turnuser etc. ved Moer sykehjem.  

 

 Status for utbyggingen av Moer sykehjem.  
 

 Status for byggeprosjekter i Solfallsveien (omsorgsboliger) og Ljungbyveien 17 
(avlastningsboliger).    

 

 Orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 78/17 vedrørende 
døgnkontinuerlig legevaktsdrift ved Follo LMS.  
 

 12 ledere i kommunen deltar i forskningsprosjektet leadership weekly. 
 

 Matutdeling av 7 tonn gratis mat ble foretatt i Ås kommune 3.juledag. Rus- og 
psykisk helse drev prosjektet, og det var et samarbeid med Alternativ jul i Oslo. 

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HHS-1/18 
Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i 
høyesterett 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: Punkt 3 i rådmannens innstilling utgår. 
 
Votering: 
Punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling punkt 3 ble tiltrådt 4- 4 (FrP, Sp, SV, MDG) med møteleders 
(Ap´s) dobbeltstemme, ved alternativ votering mot Sp´s forslag.   
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

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

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. 
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HHS-2/18 
ACT-team i Follo 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyre gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

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

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

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

 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Odd Vangen(Sp) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling: 
Punkt 3 i rådmannens innstilling utgår. 
 
 
Votering: 
Punkt 1 og 2 i rådmannens innstillig ble enstemmig tiltrådt. 
Sp´s forslag ble tiltrådt 6-2 (Ap) ved alternativ votering mot punkt 3 i rådmannens 
innstilling.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. HHS gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom Akershus 

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

  
2. HHS gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- kommuner, 

fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS om videre 
samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  
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HHS-3/18 

Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

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

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

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

for tilsynsavgift.  
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HHS-4/18 
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2018 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested: Moer sykehjem, møterom 1. etasje  
Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 24. januar  
9  Onsdag 28. februar, avholdes på Kulturhuset  
17  Onsdag 25. april  
22  Onsdag 30. mai 
  
34  Onsdag 22. august  
39  Onsdag 26. september  
44  Onsdag 31. oktober 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 

 Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: Det settes opp 
hovedutvalgsmøte i november ifb. med Handlingsprogrammet. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.01.2018: 
Møteplan 2018 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested: Moer sykehjem, møterom 1. etasje  
Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 24. januar  
9  Onsdag 28. februar, avholdes på Kulturhuset  
17  Onsdag 25. april  
22  Onsdag 30. mai 
  
34  Onsdag 22. august  
39  Onsdag 26. september  
44  Onsdag 31. oktober 
 

 Det settes opp hovedutvalgsmøte i november ifb. med Handlingsprogrammet. 
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HHS-5/18 
Barnefattigdom 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 

2018 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 

1. Som rådmannens forslag. 
2. Brukergruppen kartlegges for å få mer kunnskap om målretting av tiltak, og for 

å se om det finnes fellesnevnere. Kartlegging må dele brukergruppen opp i 
ulike kategorier (eks studenter, arbeidsledige etc.) og i ulike aldersgrupper. 
Kartleggingen og forslag til målrettede tiltak skal legges frem for HHS innen 
30.06.18. 

3. En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017., samt plan for 2018, og hvordan dette programmet 
og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. Dette skal inngå i sak 
sammen med pkt. 2 innen 30.06.2018. 

4. Ås kommune iverksetter umiddelbart en prosess for tilhørighet fra 
kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i Husbankens bostøtteordning. 

5. Tilsvarer rådmannens pkt. 2. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barnas ferie 
og fritid, slik som 
- Opplevelseskort  
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
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2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i 
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det må 
særlig undersøkes hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 

3. Som rådmannens punkt 2. 
4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i 

kommunal regi. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Det gjennomføres en mer detaljert kartlegging av barnefattigdom i kommunen 
i samarbeid med barnevernet. 

2. Det legges fram en ny sak i kommunestyret der det også vurderes:  
1. Koordineringen av tiltak mellom NAV og kommunen 
2. Utleiepriser i kommunale boliger 
3. Lagerplass for og organisering av utlån/utleie av utstyr til barn 

Punkt 3 og 4 som i rådmannens innstilling. 
 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 
Tiltak fremmes i forkant av budsjettregulering for 1. tertial. Det jobbes videre med 
ulike forslag til tiltak: 
- Styrke botilbud for barnefamilier som en del av den boligsosiale satsingen. 
- Styrke samarbeidet med frivillige, lag og organisasjoner. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Forslagene fra partiene Ap, H, Sp, og SV følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 

2018 
 

_____ 
 
Forslagene fra Ap, SV, H, Sp følger saken. Se hovedutvalgets behandling. 
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