
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, 

rom 2 og 3. 
 

14.10.2009 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
• Orientering om rusprosjekt v/Stein Olaf Rødberg, Ås lensmannskontor og 

Ellen Larsen, enhet for forebyggende helsetjenester. 
• Orientering fra helse- og sosialsjef 
 
Utv.sak nr. 19/09 09/2704 Side 4 
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015              
 
Utv.sak nr. 20/09 09/674 Side 8 
PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE  
 
Utv.sak nr. 21/09 09/1491 Side 13 
ACT- PROSJEKT I FOLLO  (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) 
 
Utv.sak nr. 22/09 09/2684 Side 18 
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009  
 
 
 
 
 
Ås, 07.10.2009 
 
 
 
Anne Odenmarck 
Leder (sign.) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu,  
tlf. 64 96 20 07 eller e-post: jan.einbu@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke 
mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 14.10.2009 
 

  
 

1. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen ved KIWI 541, 08.09.2009. Jf. sak 
nr.08/429-19. 

 
2. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen ved REMA 1000, JOHAN 

SCHANKESVEI 1-3, 08.09.2009. Jf. sak nr.08/99-13. 
 
3. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen ved COOP PRIX, IDRETTSVEIEN 

1, 08.09.2009. Jf. sak nr.08/383-21. 
 
4. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen og tobakkskadeloven ved ÅS 

RESTAURANT BUGGEN, 08.09.2009. Jf. sak nr.08/427-13. 
 
5. Brev av 22.09.2009 fra HELSE OG SOSIALSJEF til ÅS RESTAURANT BUGGEN 

vedrørende kontrollrapport av 08.09.2009. Jf. sak nr. 08/427, løpenr.14404/09. 
 
6. Referat fra kommunestyret 23.09.2009 fra KS-sak 42/09: ”Etablering av 

kommunal vederlagsordning”. Saken ble sist behandlet i helse- og sosialutvalget i 
HS-sak 16/09, 03.06.2009. 

 
7. Rapport etter kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven ved Ås Pizza og 

Kafé (tidligere Ås Kaffe Migdadee) av 12.09.2009. Jf. sak nr.09/1063-7. 
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DELEGERTE VEDTAK 
11.08.2009 – 10.09.2009 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
 
1. SAK NR.: 26/09 

Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling den 
22.08.2009 fra Tusenfryd AS v/Espen Ottesen, Vinterbro. Jf. saknr. 09/84. 
 
 

2. SAK NR.: 27/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling for 
selskap 12.09.2009. Lokale: Festlokale i tilknytning Kafé Noi. Søker: Eli Tuva 
Moflag.  Jf. saknr. 09/84. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 19/09 
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Utv.sak nr 19/09 
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015 
 
 

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: G00 &30 Saknr.:  09/2704 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Ås Eldreråd 18/09 13.10.2009 
K.råd for funksjonshemmede 16/09 13.10.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 19/09 14.10.2009 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 

 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
 
Rådmannen i Ås, 01.10.2010 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 08/2566 
HHS-sak 6/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Helse og sosialsjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
I Norge vil antallet eldre over 65 år frem til 2040 stige med 65 %, antallet over 80 år 
mer enn fordobles og antallet 90-åringer mer enn tidobles. Stadig flere som trenger 
omsorg, og stadig færre i yrkesaktiv alder skaper enorme utfordringer for alle 
kommunene i hele landet, og vil øke avstanden mellom behov for tjenester og 
tilgjengelige ressurser.  Denne demografiske utviklingen krever at kommunene 
planlegger langsiktig på en helt annen måte enn det som har vært nødvendig frem til 
nå.  
 
Det ble vedtatt i handlingsprogrammet 2009-2012 at Ås kommune skal utarbeide en 
plan for helse- og omsorgstjenestene for den neste seks års perioden.  
 
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening med tilhørende 
strategi dokumentet Omsorgsplan 2015, og delplan Demensplan 2015 beskriver de 
langsiktige utfordringene for framtidas kommunale omsorgstjeneste og angir både 
strategier og konkrete tiltak frem til 2015. Planen retter hovedfokus mot vekst av 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger, årsverksvekst, og ny kompetanse- og 
rekrutteringsplan. Meldingen danner grunnlag for planlegging på kommunenivå. 
 
Ås kommune står overfor flere utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i årene 
fremover: 

• Økning i antall eldre og derav også personer med demens. 
• Økt krav om rehabilitering 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet i tjenesteapparatet 
• Sikre og beholde kvalifisert personell 
• Gi tilstrekkelige tjenester til innbyggerne som ønsker å bo hjemme så lenge 

det er mulig 
• Sikre brukermedvirkning og avklare forventninger/krav fra brukerne/pårørende 
• Sikre at eldre personer har riktig ernæring 
• Økning av unge som trenger ett tilbud om tilrettelagt bolig og tjenester 
• Sikre tilfredsstillende kvalitet jfr. st. meld. 28 (1999-2000) og st.meld. 45 (2002-

2003). 
 

Regjeringen har svart på noen av disse utfordringene med St.meld.nr.47 (2008-2009) 
– Samhandlingsreformen.   
 
Reformforslaget fremstår som en omfattende kommunehelsereform, hvor en dreier 
deler av aktiviteten i helseNorge fra spesialisthelsetjeneste og til 
kommunehelsetjeneste. Konkretisering av – og føringer for Samhandlingsreformen i 
Ås kommune vil beskrives i Kommuneplan 2011-2023, som nå rulleres. Reformen er 
et sentralt tema i dette arbeidet.  
I forslag om en egen handlingsplan/temaplan for samhandlingsreformen i Ås 
kommune vil ytterligere vurderinger og anbefalinger med tiltak legges frem for 
kommunestyret. Verdighetsgarantien i eldreomsorgen, med forslag til endring av 
kommunehelsetjenesteloven § 1 er i disse dager ute til høring, og er en oppfølging av 
Omsorgsplan 2015. 
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Fakta i saken: 
Kommunen har ansvar for å bygge ut, utvikle/utforme, organisere og levere tjenester 
til alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester uten hensyn til alder, 
diagnose eller bosted. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen i Kommunestyret i 2007 ble det vedtatt at det 
i 2008 skulle utarbeides en temaplan for helse og omsorg. På grunn av innflytting i 
nytt sykehjem, samt bytter i sentrale stillinger ble planarbeidet utsatt til 2009. 
Planen erstatter tidligere eldreomsorgsplan 1999-2004, plan for rehabilitering i Ås 
kommune K-sak 0043/00 (2000) samt belyser i et kapittel kommunens utfordringer 
ved barn og ungdom med behov for tilrettelagt bolig, tjenester og / eller arbeid. 
 
En av kommunens mest krevende utfordringer i årene fremover vil bli en utbygging av 
kommunens pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester slik at den til en hver tid har 
tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. SSBs befolkningsfremskrivninger de neste 30-40 år 
viser en dobling i antall personer over 67 år (pensjonister).  
Dette sett i sammenheng med SSBs fremskrivninger av en nedgang på over 50 % i 
arbeidsdyktighet i befolkningen i samme periode, tegner et bilde av utfordringene 
kommunen står ovenfor. Rekruttering av tilstrekkelig helsepersonell antas dermed 
også å være en annen utfordring, og stadig større i årene som kommer. 
 
Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 har som mål å sette kommunen i stand 
til å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i 
sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte 
tjenester vil øke i løpet av de neste ti årene. Det vil bli en vekst av eldre, og dermed 
flere omsorgsoppgaver for kommunen. Temaplanen tar i liten grad hensyn til 
samhandlingsreformen (stortingsmelding 47) da det er for tidlig i denne prosessen til 
å planlegge konkrete tiltak. Det foreslås at det på et senere tidspunkt etableres en 
handlingsplan for samhandlingsreformen for Ås kommune, hvor Follo-samarbeid på 
dette området også belyses.  
 
Temaplanen fokuserer på å bygge opp under brukernes egenomsorgsevne og 
mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Det anbefales å bygge ut tjenestekjeden ved å 
tilby mer tilrettelagte bomiljøer med ulike servicetilbud, samtidig som det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet trappes noe opp. Det forebyggende 
arbeidet vil videreutvikles i sammenheng med konkretisering av 
Samhandlingsreformen (St. melding 47).  
Institusjonstilbudet anbefales tilpasset/spesialisert, samtidig som det hjemmebaserte 
tilbudet styrkes og videreutvikles. Dette bør på sikt føre til et større tjenestetilbud i 
hjemmene, og et mer spesialisert institusjonstilbud, med intensjon om at innbyggere i 
Ås skal, om det er hensiktsmessig, bo hjemme så lenge som mulig. (LEON-
prinsippet: Laveste Effektive Omsorgs Nivå) 
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Planarbeidet: 
Arbeidet med temaplan har vært gjennomført i helse og sosialetaten, i første halvdel 
av 2009,  organisert med en hovedprosjektplan/-gruppe og 6 delprosjektplaner/-
grupper som følgende: 
 
1. Hjemmebasert tjenestetilbud  
2. Omsorgstilbud til personer med demens  
3. Omsorgstilbud i institusjon 
4. Habiliterings- og rehabiliteringstilbud 
5. Barn og ungdom med behov for tilrettelagte tjenester, bolig og/eller arbeid 
6. Rekrutteringsstrategi i helse og sosial 
 
Arbeidet har i sin helhet vært gjennomført med etatens egen kompetanse og 
arbeidskraft, og det har vært benyttet til sammen ca 2 årsverk til planarbeidet i 
prosjektperioden. 
Prosjekt har sikret politisk - og brukerforankring i form av referansegrupper. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ut i fra den demografiske utvikling de neste 30 år, samt Samhandlingsreformen         
(st. melding 47) vil det være sansynlig at en stadig større andel av kommunenes 
totale ressurser benyttes på helse og omsorg.  
De enkelte tiltak i denne planen må søkes innpasset i økonomiplan og budsjetter ved 
de årlige rulleringer handlingsprogrammet, i en prioritert rekkefølge. 
 
Erfaringer viser at staten stadig bidrar med gode tilskuddsordninger, spesielt i forhold 
til investeringer i bygningsmasse. Det er derfor viktig at kommunen kan møte disse 
ordningene med gode vedtatte planer, som raskt lar seg iverksette, og ordningene 
dermed maksimalt benytte. 
 
Vurdering av saken og konklusjon med begrunnelse: 
Temaplanen gir kommunen en detaljert oversikt over de framtidige 
hovedutfordringene, og prioriterte tiltak for å møte dem.  
Veksten i antall eldre vil kreve en betydelig utbygging av tjenestetilbudet, samtidig 
som at tilbudet må videreutvikles og endres for å i det hele tatt være ”mulig å løse”. 
 
Kommunen ser det som spesielt viktig å utnytte perioden fram mot 2015 til å 
forberede seg, og videre kartlegge behovet for en gradvis utbygging- og endring av 
tjenestetilbudet – både i forhold til etablering av ulike tjenestenivåer, utdanning og 
rekruttering av helse- og sosialpersonell, og investeringer i bygningsmasse og 
teknologi.  
Det følges opp i handlingsprogrammene, og rapporteres spesifikt i tertialrapportene 
og i årsmeldingene, på hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet og 
oppfølgingen av planen. 
 
Rådmannen mener at temaplanen gir et godt grunnlag for nettopp dette, og anbefaler 
temaplanen vedtatt slik den foreligger. 
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Utv.sak nr 20/09 
PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE 
 
 

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: F00 &40 Saknr.:  09/674 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 10/09 18.03.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 20/09 14.10.2009 
Administrasjonsutvalget /  
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar prosjektrapporten: ”Heltid eller deltid. Frihet til å velge!”, og 

det igangsettes et 2-årig prosjekt med ”3-3 turnus” ved to avdelinger i pleie og 
omsorg. 

2. Prosjektets tiltak innpasses i budsjett og handlingsprogram 2010-2013. 
 
Rådmannen i Ås, 01.10.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
HHS-sak 10/09 
K-sak  63/08 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Prosjektrapporten 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen i kvalitetskommuneprogrammet 
Helse- og sosialsjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med den politiske behandlingen av handlingsprogram 2009-2012,  
K-sak 63/08, ble det vedtatt følgende: 
 

Stillinger i Helse og sosial 
”I forbindelse med bygging av Moer sykehjem var det lagt inn en innsparing på 
Helse og Sosial med 10 mill. kroner. En god del av denne besparelsen skulle 
være at flere ansatte skulle kunne øke sine stillingsandeler til 100 %-stillinger. I 
løpet av 1. Halvår i 2009 skal det legges frem en rapport som viser hvor 
mange som har fått økt sine stillingsandeler, hvor mange vi fortsatt har som 
går i små stillingsbrøker og hva kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp 
mot 100 % stilling.” 

 
Ås kommune erfarer at det er utfordrende å rekruttere fagkompetanse til små 
stillinger og at det viser seg at det generelt er et høyere sykefravær blant ansatte med 
små stillinger, enn ansatte med høyere stillingsstørrelser. Ansatte i høyere stillings-
størrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed bedre brukertilfredshet. 
Medarbeiderundersøkelsen 2008 viser at flere ansatte gir uttrykk for at de ønsker seg 
høyere stillingsprosent enn de innehar. 
 
Erfaringer, faktatall, tilbakemeldinger og kommunestyrets bestilling gav utgangspunkt 
for et større prosjekt, og kommunen har dermed vurdert at det er behov for å kart-
legge forbedringspotansialet i forhold til stillingsstørrelser og arbeidsmiljø i pleie og 
omsorg, som et ledd i kvalitetskommuneprogrammet.  
Man så det som naturlig å gjennomføre alle disse kartleggingene samtidig, og derfor 
er fristen ift kommunestyrevedtaket overskredet noe. 
I forbindelse med denne store kartleggingen ble det dermed også kartlagt for 2008, 
som dannet noe av grunnlaget for rapporten, og er en oppfølging av kommunstyre-
vedtaket. 
 
Fakta i saken: 
Arbeidet med prosjektet: 
Prosjektet ble startet opp i februar 2009 og avsluttet i august i år. 
Prosjektet har vært organisert i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 
Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: 

• Mary Vic Balabadan, prosjektleder, sykepleier 
• Unn Hegg, enhetsleder, pleie og omsorgstjenesten 
• Solgunn Hanssen, fagkoordinator, hjemmesykepleien 
• Eli Stokkebø, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet 
• Tommy Skar, politiker 

 
Prosjektgruppa har hatt 10 møter. Styringsgruppen har vært prosjektgruppa i 
”Kvalitetskommuneprogrammet”. 
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Referansegruppen har bestått av følgende/ følgende har blitt kontaktet: 
• Lene Tennebeck, fagdirektør, HMS Storebrand 
• Kari Sikveland, fagkoordinator, skjermet avdeling Moer sykehjem 
• Avdelingsledere i pleie og omsorgtjenesten  
• Kommuner som har gjennomført tilsvarende prosjekt 

 
Gjennomføring: 
I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge bl.a 
ansattes stillingsstørrelser, yrkesgrupper, kjønn og ansattes ønsker. Skjemaene ble 
sendt ut til ansatte i pleie og omsorgstjenesten / 9 enheter. Det vil si 6 avdelinger i 
Moer sykehjem, 2 avdelinger på Moer Bokollektiv og hjemmesykepleien (Distrikt Nord 
og Distrikt Sør).  

 
Av 180 utdelte skjemaer ble 144 besvart. (27 sykepleiere, 76 hjelpepleiere,  
3 aktivitører og 38 assistenter). Dette tilsier en svarprosent på 80 %.  
 

Over 70 % av de som svarte har 50 % stilling eller mer. 
 
Resultatet viser at 36 % (ca 52 personer) ønsker seg større stilling enn de har fordelt 
på følgende: 

• ca 24,30 % ønsker seg 100 % 
• ca 1,38 % ønsker seg 90 % 
• ca 1,38 % ønsker seg 85 % 
• ca 4,86 % ønsker seg 80 % 
• ca 1,38 % ønsker seg 75 % 
• ca 0,69 % ønsker seg 60 % 
• ca 1,38 % ønsker seg 50 % 
• ca 0,69 % ønsker seg stilling under 50 % - hvorav hovedvekten er mellom 

20 % og 40 %. 
 
Av de som svarte er 38 ansatte uten fagutdanning, og 68,42 % av disse er villig til å 
ta utdanning.  
 
Oppsummert er det altså fortsatt mange som ønsker seg en større stilling, og den 
største andelen ønsker 100 % stilling. 
 
Prosjektgruppens anbefalinger: 
Prosjektgruppa anbefaler et toårig forsøksprosjekt med en ny type turnus, såkalt  
”3-3 turnus” (også kalt Harstad-modellen), hvor man jobber 3 dager og har fri 3 dager 
året rundt uansett hellig- eller helgedager, ved to avdelinger i pleie og omsorg.  
Prosjektgruppa ønsker å prøve ut ”3-3 turnus” fordi den kan løse 
småstillingsproblematikken og det skiller seg fra tradisjonell turnus.  
Samtidig kan ”3-3 turnus” vise til lavt sykefravær, god effekt for ansatte med 
helsemessige problemer og fornøyde pasienter.  
(”3-3 turnusmodell” kan oppfylle Hovedtariffavtalens kapittel 1 fellesbestemmelser, § 
2 tilsetting, 2.3 deltid/ midlertidig tilsatt.) 
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Sammenslåing av stillingsbrøker ved innflytting i nytt sykehjem 2008: 
Det er til sammen 34 personer som fikk sine stillinger utvidet ved innflytting i nytt 
sykehjem i 2008. (6 sykepleiere, 21 hjelpepleiere, 6 assistenter og 1 ergoterapeut): 
Moer sykehjem og Bokolektivet         
    Fra % Til %  Øking % 
Sykepleier 3411   60 100 40 
Sykepleier 3411   65 100 35 
Sykepleier 3420   13,6 100 86,4 
Sykepleier 3420   85 100 15 
Sykepleier 3440   95 100 5 
Sykepleier 3440   13,6 77,6 64 
Ergoterapeut 3410   75 100 25 
       

    Fra % Til %  Øking % 
Hjelepleier/omsarb. 3411   64 100 36 
Hjelpepleier 3411   70 100 30 
Hjelpepleier 3411   70 80 10 
Hjelpepleier 3420   75 100 25 
Hjelpepleier3420   75 100 25 
Hjelpepeier 3420   60 85 25 
Hjelpepleier 3420   løse vakter 60 60 
Hjelpepleier 3420   45,7 75 24,3 
Hjeplepleier 3420   75 85 10 
Hjelpepleier 3403 - 3430   34 80,87 46,97 
Hjelpepleier 3403 - 3430   75 81,34 6,34 
Hjelpepleier 3403 - 3430   75 76,64 3,64 
Hjelpepleier 3403 - 3430   57,4 85,24 27,84 
Hjelpepleier 3403 - 3430   50,2 75,11 24,91 
Hjelpepleier 3403 - 3430   20 67,37 46,97 
Hjelpepleier 3403 - 3430   17,49 68,05 50,65 
Hjelpepleier 3403 - 3430   53,2 80,28 26,78 
Hjelpepleier 3403 - 3430   62,4 89,2 26,8 
Hjelpepleier 3440   13,6 29,8 16,2 
Hjelpepleier 3440   50 69,4 19,4 
Hjelpepl./miljøt. 3450   50 58 8 
       

    Fra % Til %  Øking % 
Assistent 3411   14 45 31 
Assistent 3440   41,3 85,8 44,5 
Assistent 3440   64,1 82,3 18,2 
Assistent 3440   13,6 20,4 6,8 
Assistent 3440   13,6 20,9 7,3 
Assistent 3440   13,6 24,6 11 
       

Hjemmetjenesten*   Fra % Til %  Øking % 
Sykepleier 3480   75 82,5 7,5 
Hjelpepleier 3470   14,8 100 85,2 
      

*(I hjemmetjenesten har de fleste stillingsstørrelser etter ønske.) 
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Vurdering av saken inkl økonomiske konsekvenser:: 
Det kreves ekstra økonomiske midler for å sette i gang ”3-3 turnusmodellen”.  
Det er utarbeidet forslag til ny turnus basert på ”3-3 turnus/Harstad-modellen” ved en 
avdeling.  
I den nye turnusen har de fleste som ønsker det fått utvidet sine stillingsstørrelser, og 
de ansatte har 32,5 timers uke.  
Det medfører en økning i økonomiske kostnader på ca 1 årsverk.  
Dette for å opprettholde samme antall tjenestetimer som i opprinnelig turnus, fra 35,5 
t per uke til 32,5 timer per uke. 
 
Deler av denne økningen bør sees i sammenheng med redusert sykefraværs-
kostnader. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås er en av mange kommuner som har utstrakt bruk av deltidsstillinger. Det er 110 
ansatte som har deltidsstilling i Ås kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viste 
at flere ønsker høyere stillingsstørrelse. Lav stillingsstørrelse gir liten inntekt, og 
dermed vanskelig å klare seg økonomisk. Lite inntektsgrunnlag påvirker også 
framtidig pensjon. 
 
Det er vanskelig å rekruttere fagkompetanse til deltidsstillinger/småstillinger. 
Effektiviteten er lavere med mye deltid, da det er mer å administrere, flere å 
kommunisere med og deltidsansatte gis mindre mulighet til å ta ansvar. 
  
Rapporten viser at andre kommuner har erfaring med at endret turnus bidrar til 
redusert sykefravær. 
Ansatte i høye stillingsstørrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed 
bedre brukertilfredshet, blant annet ved at brukerne får færre personer å forholde seg 
til. 
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Utv.sak nr 21/09 
ACT- PROSJEKT I FOLLO  
(AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) 
 

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: G70  Saknr.:  09/1491 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 21/09 14.10.2009 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen delegeres fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale der Follo distrikts 

psykiatriske senter (DPS) og kommunene Vestby, Frogn, Nesodden Oppgård og 
Ås oppretter et ACT-team i en prosjektperiode på inntil 5 år, eller like lenge som 
Staten yter tilskudd til prosjektet. 

2. Ved slutten av prosjektperioden evalueres prosjektet med sikte på å vurdere om 
samarbeidet om ACT-team bør fortsette. 

 
Rådmannen i Ås, 01.10.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ordførermøtet i Follo – Follorådet 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskapet 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

1. Rapport fra forprosjektgruppen, datert 25. mars 2009 
2. Referat fra møtet i styringsgruppen for forprosjektet, datert 21. april 2009 
3. Søknad om tilskuddsmidler til Helsedirektoratet, datert 22. april 2009 
4. Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet, datert 2. juli 2009 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo DPS V/ leder Klara Nordhaug 
Irma Kristensen – enhetsleder psykisk helse/styringsgruppemedlem 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Helsedirektoratet har tildelt Folloregionen 2 millioner kroner i 2009 for opprettelsen av 
et ACT-team. Søknaden fra spesialisthelsetjenesten og kommunene ble sendt under 
forutsetning av politisk godkjenning av opprettelse av slikt team. Til sammen 10 team 
i landet har fått tilskudd. 

ACT-team, aktivt oppsøkende psykiatriteam, er relativt nytt i norsk sammenheng, 
men har eksistert lenge i land som USA, England og Danmark. I Norge har Moss 
ACT-team eksistert som et pilotprosjekt siden 2006.  

Et ACT-team er et aktivt oppsøkende team som driver aktiv, oppsøkende behandling 
overfor alvorlig psykisk syke personer som gjerne også har rusproblemer. Teamet i 
Follo vil bestå av 8 behandlerårsverk og ett merkantilt årsverk. Blant behandlerne vil 
det være én legespesialist (psykiater) og én psykolog. For øvrig skal teamet settes 
sammen av helse- og sosialfaglig personell. 

Teamet vil bli organisert inn under Follo DPS, som vil ha arbeidsgiveransvaret for de 
ansatte i teamet. Teamet vil bli styrt av en styringsgruppe bestående av én 
representant fra hver av de deltakende kommunene og fra spesialisthelsetjenesten. 

Finansieringen skjer på tre måter: Gjennom tilskuddsmidlene fra Helsedirektoratet, 
polikliniske inntekter, og egenandeler fra de enkelte kommunene og Follo DPS. 

Prosjektet skal evalueres både gjennom et opplegge fra Helsedirektoratet og 
forhåpentligvis gjennom et eget forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. 

Bakgrunn: 
Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) har mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser vært en sentral og viktig målgruppe. Til tross for dette er 
det fremdeles mennesker som faller utenfor det ordinære hjelpeapparatet.  

Med denne bakgrunn kartla Helsedirektoratet mennesker med særlig omfattende og 
langvarig tjenestebehov og hvilke tilbud de mottar. Direktoratet utredet også hvordan 
tilbudet til denne gruppen kunne utvides og styrkes. Som ett av flere tiltak foreslo 
Helsedirektoratet i rapporten ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for 
særlig tilrettelagte tilbud” (IS – 1554) at det skulle settes av statlige 
stimuleringstilskudd til etablering av ACT-team rundt om i landet. 

Follo-kommunene Vestby, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås har sammen med 
Follo DPS gjennomført et forprosjekt vedrørende opprettelse av et ACT-team. På 
bakgrunn av dette arbeidet sendte så Vestby, Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås 
kommune sammen med Follo DPS søknad til Helsedirektoratet 1. mai i år om 
tilskudd til etablering av et slikt team. I søknaden er det forutsatt at den politiske 
behandlingen i kommunene ga tilslutning til opprettelsen av et ACT-team, og at Follo 
DPS får tildelt en ny legeident. 

Helsedirektoratet har tildelt de 6 Follo-kommunene og Follo DPS et 
stimuleringstilskudd på 2 millioner kroner. Stimuleringstilskudd er gitt til 10 ACT-team. 
Tilskuddene er planlagt gitt over en periode på 3-5 år. 
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Hva er et ACT-team: 
Moss, Våler, Rygge og Råde kommuner har sammen med Moss DPS etablert et tre-
årig prøveprosjekt etter inspirasjon fra team i flere land, deriblant USA og England: 

Et ACT-team er et team som driver oppsøkende behandling overfor personer som i 
liten grad klarer å benytte seg av det ordinære tilbudet. Forskning fra England og 
Danmark viser at de viktigste komponentene i behandlingsmodellen er følgende: 

• En aktiv og oppsøkende arbeidsform i pasientens kontekst (ca 80 % av 
kontakten utenfor kontoret) 

• God bemanning (1:10) 

• Teambasert og tverrfaglig sammensetning og tilnærming, med psykiater og 
psykolog i teamet 

• Familiestøtte /  opplæring av familien 

• Fokus på sysselsetting /meningsfull fritid 

• Medikamentell behandling 

• Krisehåndtering 

• God tilgjengelighet 

En oppsøkende og pågående profil er viktig for å nå ut til pasienter som ikke benytter 
seg av det ordinære behandlingstilbudet. Behandlingsansvaret ligger hos ACT-
teamet, inkludert ansvaret for den medikamentelle behandlingen.  

ACT-teamet skal tilby integrert behandling som ikke er tidsbegrenset. 
Behandlingsfilosofien er at man skal ha fokus på pasientens mestring, fungering og 
integrering i lokalsamfunnet. 

I første omgang regner man med at et ACT-team vil være åpent fem dager i uken, 
hovedsaklig på dagtid. Det forutsettes imidlertid stor grad av fleksibilitet, slik at 
pasientene kan få den behandlingen de har behov for på det tidspunktet som er 
tilpasset dem. 

Mål, målgruppe og pasientgrunnlag: 
Formålet med tilskuddsordningen fra statens side er å opprette tverrfaglige og 
tverrsektorielle aktivt oppsøkende behandlingsteam. ACT-teamene skal tilby 
behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til målgruppen. ACT-teamene skal 
bidra til at en sårbar og utsatt brukergruppe får tilgang til sammenhengende, 
helhetlige og godt koordinerte tjenester fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte med samtidige 
ruslidelser, med sammensatte og langvarige hjelpebehov fra både kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Målgruppen kjennetegnes av at de ofte mangler et 
fungerende sosialt nettverk, at de ikke er i stand til å benytte seg av det ordinære 
hjelpeapparatet og/eller ikke har innsikt i egne hjelpebehov. Målgruppen det her er 
snakk om er i tillegg spesielt sårbare for mangel på kontinuitet og samhandling i 
tjenestene. 

Forskning i England, USA og Danmark har vist at pasientgrunnlaget er ca 10 
pasienter pr.  
10 000 innbyggere. For de aktuelle kommunene i Follo skulle det gi ca 83 pasienter. 
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Bemanning og organiseringen av ACT-team: 
Normen for bemanningen av et ACT-team er ett behandlerårsverk pr. 10 pasienter, 
eller pr. 10 000 innbygger. Et ACT-team i Folloregionen (eksklusive Ski kommune) 
skal ut fra dette bestå av 8 behandlerårsverk (ca 83 000 innbyggere). Legespesialist 
(psykiater) og psykolog må være ansatt i teamet i tillegg til annet sosial- og 
helsefaglig personell. I tillegg bør teamet ha et merkantilt årsverk. 

Av hensyn til mulighetene for rekruttering av legespesialist (psykiater) og psykolog er 
det foreslått å organisere ACT-teamet inn under Follo DPS, der også 
arbeidsgiveransvaret legges. Organisering i spesialisthelsetjenesten er også en 
forutsetning for at teamet skal kunne dra nytte av polikliniske inntekter. 

Teamet er foreslått styrt av en egen styringsgruppe med én representant fra hver av 
de deltakende kommunene og med representanter fra spesialisthelsetjenesten. 
Rapportering fra teamet til kommunene og spesialisthelsetjenesten vil gå gjennom 
styringsgruppen. 

Finansiering: 

Teamet vil bli finansiert gjennom flere kilder: 

• Tilskudd fra Helsedirektoratet som pr. 2009 er på 2 millioner kroner 

• Polikliniske inntekter. Erfaringene fra Mosseregionen skulle tilsi ca 1,6 millioner 
kroner pr. år. 

• Egenandeler fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Budsjett for hvert enkelt år behandles av styringsgruppen og på normal måte i den 
politiske budsjettbehandlingen. 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene for kommunen er i sin helhet ikke avgjort før 
prosjektet har valgt finansieringsmodell, som beskriver fordelingen mellom 
kommunenes egenandel og spesialisthelsetjenestens egenandel, i tillegg til tilskuddet 
fra Helsedirektoratet og de polikliniske inntektene. På nåværende tilspunkt vurderes 
dette i en slik størrelsesorden at det finnes dekning innenfor eget budsjett i psykisk 
helse i Ås kommune, ved å benytte ubenyttede stillingsmidler som følge av 
seniorpolitiske tiltak.  

Dette kan allikevel endre seg i den videre prosessen, og må da igjen behandles 
politisk. 

Evaluering og forskning: 

Helsedirektoratet skal komme tilbake til evaluering av ACT-satsingen.  

Professor Torleif Ruud ved Ahus, FoU-avdeling Psykisk Helsevern, har søkt 
Forskningsrådet om midler til et større forskningsprosjekt der man vil finne ut om 
behandling i ACT-team gir bedre resultater enn behandling gjennom andre 
samordningsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Follo ACT-
team og Drammen ACT-team er planlagt sammenliknet med samordningsprosjekter 
på Øvre og Nedre Romerike. Dersom et slikt forskningsprosjekt tildeles midler fra 
Forskningsrådet, vil Follo ACT-team bli gjenstad for en omfattende evaluering. 
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I tillegg til disse to evaluerings- og forskningsprosjektene er det rimelig at de ulike 
aktørene i Follo ACT-team vurderer hvilken nytte man mener at ACT-teamet har hatt 
for innbyggerne i de enkelte kommunene, og om kostnaden ved tiltaket er 
akseptabel. Det er rimelig å foreta en slik vurdering når tilskuddsmidlene fra 
Helsedirektoratet opphører. 

Vurdering/konklusjon: 
Rådmannens vurdering er at et ACT-team vil yte tjenester til alvorlig psykisk syke 
innbyggere som i dag ikke får gode, koordinerte tjenester fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten. Opprettelsen av ACT-team vil være i tråd med 
Samordningsreformen (St.melding 47), og er et ansvar for både kommunen og 
spesialisthelsetjenesten.  

Rådmannen vil med denne bakgrunnen be om politisk tilslutning til at kommunen 
deltar i opprettelsen av ACT-team. Rådmannen vil videre be om myndighet til å 
forhandle fram en finansieringsmodell med spesialisthelsetjenesten.  
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Utv.sak nr 22/09 
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 
 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saknr.:  09/2684 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 71/09 14.10.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 22/09 14.10.2009 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/09 14.10.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/09 15.10.2009 
Kommunestyret / 28.10.2009 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2009 tas til orientering 
 
 
Rådmannen i Ås, 05.10.2009 
 
 
Per A Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
2. tertialrapport 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
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SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan samt politiske vedtak. Den beskriver status etter de første 8 
månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 
2009 – 2012, men er noe forenklet sammenliknet med 1. tertialrapport. I 
tertialrapporten rapporteres det på følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av viktige saker i 2. tertial.  
 
Økonomi 
Ved budsjettreguleringen etter 1. tertial ble det gjort innsparinger overfor enhetene 
blant annet ved at lønnsveksten fra 01.05.09 ikke ble kompensert fullt ut. I tillegg ble 
det gjort innsparinger på konkrete budsjettposter, jf. rådmannens notat av 17.06.09 til 
formannskapets medlemmer. De samlede innsparinger overfor enhetene ble i alt på 
6,7 mill. kroner. Merforbruket som er varslet etter 2. tertial er i all hovedsak knyttet til 
andre områder enn hvor det ble strammet inn ved 1. tertial. Imidlertid ble budsjettet til 
sosialhjelpsutgifter redusert med 0,3 mill. kroner etter 1. tertial, men bør nå økes med 
0,5 mill. kroner.  
 
Enhetenes skulle ikke få kompensert 0,9 prosentpoeng av lønnsveksten fra 01.05.09. 
Det viser seg nå at det de ikke har fått kompensert er om lag 0,65 prosentpoeng av 
lønnveksten. Det som er lagt ut for mye tilsvarer et beløp i underkant av 1,2 mill. 
kroner. Det vil bli foretatt budsjettkorrigeringer slik at manglende kompensasjon 
tilsvarer 0,9 prosentpoeng av lønnsveksten.  
 
Gjennomgang av driftsbudsjettene for etatene viser at det må finnes dekning for et 
beløp på 3,925 mill kroner i forhold til etatenes rammer. Dette er for en stor del 
knyttet til helse- og sosialetaten hvor det må finnes dekning for 3,56 mill. kroner. Av 
dette beløpet skyldes 1,8 mill. kroner mindre salg av sykehjemsplasser og at 
egenbetalingen innen pleie og omsorg blir lavere enn budsjettert.  
 
Gjennom bruk av det som står igjen av beløp for konti for tilleggsbevilgninger, lavere 
netto renteutgifter samt VAR-sektoren andel av Myrveien 16 (fondsmidler), er det 
funnet finansiering for 3,387 mill. kroner av beløpet. Beløpet det så langt ikke er 
funnet finansiering for er på 0,538 mill. kroner. Rådmannen fremmer i egen 
budsjettreguleringssak forslag om inndekning av hele beløpet.  
 
Regjeringens tiltakspakke – status i arbeidet 
• Det er vedtatt å bruke ekstraordinære vedlikeholdsmidler til brannsikring av 

rådhuset. 
Arbeidet er under prosjektering i regi av plankomiteen Det er engasjert nødvendig 
prosjektadministrativ hjelp, og arkitektfaglig bistand. Etter forutgående 
konkurranse er det engasjert nødvendig konsulenthjelp til de tekniske fagene.  

• Det ble søkt om 49 mill. kroner i ekstraordinære ENØK-midler. Ås kommune ble 
ikke tildelt midler innenfor denne bevilgningen. 
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• Det er søkt om midler under den utvidete rentekompensasjonsordningen til 
rehabilitering ved Ås ungdomsskole og Rustad skole. Husbanken har i brev av 
17.09.09 godkjent begge søknadene.  

• Etter søknad til ”Prosjekt digital fornyelse i kommunene” har Ås kommune mottatt 
kr 125 000 til Elin-k Samspill prosjektet. Dette vil føre til at Pleie og 
omsorgstjenestene og fastleger kan utveksle resepter, journalnotater mv. 
elektronisk. 

 
Salg av eiendom 
• Åslund er solgt og pengene er på kommunens konto 
• Kommunale boliger. 

I handlingsprogrammet for 2009-12 er det vedtatt å selge kommunale boliger for i 
alt 28 mill kroner. Dette tilsvarer omkring 15 boliger. I sak 11/09 vedtok 
formannskapet at leiere med tidsubegrensede kontrakter skulle tilbys å kjøpe den 
boligen de leier til takst. Salg av øvrige salgbare enkeltboliger vurderes ved 
ledighet. Før enkeltsalg igangsettes, skal boligtildelingsutvalget innstille ovenfor 
formannskapet som avgjør om kommunen, for å kunne ivareta sitt boligmessige 
ansvar, skal beholde boligen. 26 boliger bebos av leietakere med 
tidsubegrensede kontrakter. Disse fikk tilbud om å kjøpe til takst. 6 stykker svarte 
positivt. 4 andre boliger er lagt fram for formannskapet som vedtok at en bolig 
kunne selges. De andre skulle kommunen beholde for utleie til personer 
kommunen har et særlig ansvar for.  
 
Foreløpig er ingen salg gjennomført. For 7 boliger er det innhentet tilbud på 
taksering og inngått avtale med takstmann. Det er avtalt å holde takstforretning. 
Dersom disse blir solgt vil man realisere ca. halvparten av målet i 
handlingsprogrammet for 2009.  
 
Det anses vanskelig å nå målet. 

• Fjellveien 
I formannskapsmøte 26.8 ble det vedtatt at Fjellveien skulle beholdes for å dekke 
kommunens eget behov. Samtidig ble det nedsatt et ad-hocutvalg som skulle 
utrede hvilket behov eiendommen bør dekke, hvilken type utbygging som er mulig 
og finansiering av prosjektet. 

 
Flytting av kommunalteknisk 
Kommunen har inngått avtale om leie av Myrveien 16. Bygningen gir plass for hele 
kommunalteknisk avdeling (vei, vann og kloakk, park og idrett og administrasjonen). 
Nødvendige ominnredningsarbeider er under planlegging. 
 
Arbeidet med forbedring av plan- og budsjettprosessen 
Formannskapet besluttet i møte 11.02.09 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å 
avklare hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, 
samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet. 
Arbeidsgruppas anbefalinger knyttet til struktur og prosess ligger til grunn for arbeidet 
med handlingsprogram 2010 – 2013. 
 
Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat – status i arbeidet 
Det er vedtatt prosjektplan og budsjett for gjennomgangen av organiseringen. Det er 
engasjert konsulent/prosjektveileder. 
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Etablering av midlertidig asylmottak på Heia 
Formannskapet vedtok i møte 17.06.09 å etablere et midlertidig asylmottak på Heia 
(tidligere Heia sykehjem). Kontrakten med UDI varer til 30.06.11, og mottaket har 50 
plasser. Heia startet i medio august og drives som en del av Bjørnebekk mottak.  
 
Arbeidet med klima- og energiplan 
Forslag til Klima- og energiplan ble sendt på høring 14.05.2009 med frist for innspill 
26.06.09. I høringsperioden ble det avholdt ett folkemøte og kommunen hadde stand 
på Ås mart’n. Det kom inn 13 uttalelser. Klima- og energiplanen ble behandlet av 
formannskapet 26.08.09 og skal opp til endelig behandling i kommunestyret. 
 
Kommuneplan 2011 – 2023 
Arbeidet med kommuneplanen er nå i gang. Formannskapet vedtok på møte 
26.08.09 en prosjektplan og en milepælplan for arbeidet. Disse dokumentene 
beskriver bakgrunn, mål, framdrift og budsjett for arbeidet, samt hvordan arbeidet 
skal organiseres. Milepælplanen er utarbeidet med sikte på å få kommuneplanen 
vedtatt innen 1. tertial 2011.  
 
 
 
 


