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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 07.06.2012 

 
1. Kommunalt råd for funksjonshemmede. Møtebok fra 08.05.2012. 
 
2. Kontrollrapport ved skjenkestedet Ikke Bare Texas av 27.04.2012 med avvik. Brev 

med advarsel til Ikke Bare Texas fra Ås kommune sendt 29.05.2012. Jf. 
saknr.12/323. 

 
3. Kontrollrapporter ved skjenkestedet Tusenfryd av 02.05.2012 med avvik. 

Oppfølgingsbrev til Tusenfryd fra Ås kommune sendt 30.05.2012. Jf. 
saknr.12/321. 

 
4. Kontrollrapport ved skjenkestedet Kafé Noi av 04.05.2012 med avvik. Brev med 

advarsel til Ikke Kafé Noi fra Ås kommune sendt 30.05.2012. Jf. saknr.11/4124. 
 
5. Kontrollrapport ved skjenkestedet Ås Restaurant av 30.04.2012 med avvik. Brev 

med advarsel til Ås Restaurant fra Ås kommune sendt 29.05.2012. Jf. 
saknr.12/318. 

 

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK 

07.03.2012-18.05.2012 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
 

1. SAK NR: 08/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling, Dato: 
09.03.2012. Arrangement: UKA i ÅS, sammenkomst for komitésjefer.  
Sted: TF 102-kvartalet. Søker: Line Rogstad Ekanger. 

  

2. SAK NR: 25/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkebevilling for 
enkeltanledning Dato: 16.05.2012..Sted: Ås Restaurant. Søker: Feng Lei He. 

 

3. SAK NR: 16/12  
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenketid. Sted: Tusenfryd AS, 
Dato: 26.05.2012, Søker: Kristian Sjøseth. 
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TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 
Gå til saksliste  Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1411 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 11/12 06.06.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø / 07.06.2012 
Formannskapet 39/12 06.06.2012 
Kommunestyret / 20.06.2012 
først. 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
 
Rådmannen i Ås, 29.05.2012 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 30.05.2012) 
1. tertialrapport 2012 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
 
 

SAKSUTREDNING 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten 
er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 2015.  Nedenfor gis 
et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.  



  HS-sak 16/12 

4 

 

 

 
 

Fakta i saken: 
 

Økonomi 
Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i 
tjenesteproduksjonen er mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor 
eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.  

 
Helse og sosial har økte kostnader som følge av samhandlingsreformen og nye 
ressurskrevende brukere. Utover dette styrer etatene innenfor disponible rammer. 

 
Rådmannen har hatt fokus på store inntektsposter i 1. tertial 2012. Det anbefales at 
forventet økt skatteinngang og deler av inntektsøkninger på andre områder, går til å 
bedre netto driftsresultat. Status per 1. tertial gir grunnlag for å styrke netto 
driftsresultat til ca. 1 %. 
 

Medarbeidere 
I 1. tertial er det igangsatt prosjekter knyttet til friskvernarbeid i 3 barnehager. 
Medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Overordnet resultat vil bli rapportert i 2. 
tertial. Sykefraværsoppfølging krever store administrative ressurser på alle nivå. 
Sykefraværet viser ingen markant nedgang og er relativt stabilt i fht foregående år. 
Det har i perioden vært flere ressurskrevende personal- og arbeidsmiljøsaker. 

 
Kulturhuset 
Anbudsdokumentene for kinoteateret og vestibylen ble lagt ut i 1. tertial. Det kom ikke 
inn noen anbud. Det fremmes i 2. tertial sak til kommunestyret om forslag til drift av 
kulturhuset.  
 
Anbud på kjøkkendrift ble også lagt ut i 1. tertial. Anbudsfristen går ut i 2. tertial.  

   
Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen, med tilhørende lovverk, trådde i kraft 01.01.2012. Den nye 
helse- og omsorgstjenesteloven har erstattet kommunehelsetjenesteloven og 
sosialtjenesteloven. Flere oppgaver er lagt til kommunene. Innsatsen for å forebygge 
og begrense sykdom økes. Den nye folkehelseloven gir kommunen et tydeligere 
ansvar for folkehelsearbeid. Ansvaret legges til kommunen framfor kommunens 
helsetjeneste. Det er også et ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
planstrategier.  
 

I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunene og Ahus, 
vedtatt i kommunestyret 01.02.2012 i K-sak 3/12 (11/4139), skal det videre innenfor 9 
ulike områder utarbeides og inngås avtaler mellom partene. Dette avtalearbeidet har 
pågått i 1. tertial, og skal ferdigstilles innen første halvår 2012.  
 
Det er jevnlig orientert om status for Ås jf. samhandlingsreformen i Formannskap og 
HHS gjennom første tertial, samt fremmet en sak. 
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Skolebehovsplan 
Det ble fremmet sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur om skolebehovsplanen i 
1. tertial. Saken vil fremmes for formannskap og kommunestyret i løpet av 2. tertial.   
 
Fullelektronisk arkiv / e-politiker 
Ås kommune jobber mot fullelektronisk arkiv, ansettelsessakene er blitt 
fullelektronisk. I forbindelse med overgangen til fullelektronisk arkiv har en kommet 
frem til at en ønsker å vurdere nytt sak og arkiv system. Anskaffelse av nytt sak og 
arkiv system gjøres sammen med Frogn kommune. Som et ledd i veien mot 
fullelektronisk  arkiv ble det vedtatt e-politiker, dette rulles ut i 2.tertial.  
 
Feide 
Feide ble innført i Ås kommune i 1.tertial, som første kommune i Follo. Feide er 
Kunnskapsdepartementets valgte løsning for pålogging til digitale tjenester i 
Utdanningssektoren. Dette er med på å gi elever og lærere en inngang til alle digitale 
tjenester for utdanning. Det er med på å forenkle bruker administrasjonen av lærer og 
elever i forbindelse med digitale tjenester. (Nasjonale prøver, eksamen etc.) 
 
Større plansaker 
Miljøverndepartementets avgjørelse av innsigelsene til Kommuneplan 2011-2023 
forelå i januar. Departementet opprettholder innsigelsen fra fylkesmannen til 
omdisponering fra LNF til bolig i Askehaugåsen (B2) og Rustadporten (B10). Disse 
arealene er derfor tatt ut av kommuneplanen. 
 
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Campus og nytt senter for husdyrforsøk ble 
avsluttet i januar/februar. I etterkant av dette har det vært jobbet med endringer i 
planen som følge av høringsinnspill og innsigelser. Det har vært en dialogprosess 
med fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Riksantikvaren og 
Statens vegvesen. Planene skal fremmes for endelig vedtak i 2. tertial. 
 
Kommunedelplan for E18 ble lagt ut på offentlig ettersyn 19. mars med høringsfrist 4. 
mai. Planen vil bli fremmet for endelig vedtak i 2. tertial. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Status per 1. tertial gir grunnlag for å styrke netto driftsresultat fra 0,3% til ca. 1 %.. 
Det vises forøvrig til egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2012. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at 1. tertial 2012 tas til orientering.
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BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 

 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 153  Saksnr.:  12/1097 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 12/12 06.06.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø / 07.06.2012 
Formannskapet 40/12 06.06.2012 
Kommunestyret / 20.06.2012 
først. 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1, 2  og 3. 
 
Rådmannen i Ås, 29.5.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalg  
Formannskap  
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Tabell 1, 2 og 3 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
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Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i 
tjenesteproduksjonen er dermed mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor 
eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.  
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3 %. Dette er et lavt 
netto driftsresultat, og vesentlig under Fylkesmannens anbefaling på 3 %. 
Rådmannen foreslår til 1. tertial budsjettreguleringer som innebærer netto bedring av 
driftsresultatet med 5,8 mill. kr.  
 
I opprinnelig budsjett 2012 var det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 4,25 
mill. kr for å saldere budsjettet. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial kan bruken 
av disposisjonsfond reverseres, og det kan isteden tilføres 1,5 mill. kr. Det vil si at 
man ikke bruker av oppsparte midler. Forslaget til budsjettreguleringer innebærer at 
netto driftsresultat øker fra 0,3 % til ca 1 %.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Pr 1. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 117,5 mill. kroner. Dette utgjør 
30,94 % av budsjettert skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 30,45 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert 
skatteinngangen hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.  
 
Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinngang 
enn budsjettert. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for 
hele året. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til 
kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 mrd. kroner. Nye skatteanslaget for Ås 
kommune viser en forventet skatteøkning på mellom 4 til 6 mill. kr.  
 
Rammetilskuddet økes også noe, da kommunene får økt kompensasjonen for 
utgiftsøkninger som følge av endringen i kontantstøtten. Økt skatteinngang kan 
imidlertid motvirke denne effekten, da kommunen kan få trekk i rammetilskudd ved 
økt skatteinngang.  
 
 
Lån 
Rentenivået har gått ned i 2012 blant annet som følge av fortsatt uro i 
verdensøkonomien.  Renteutgiftene for 2012 anslås derfor å bli noe lavere enn 
budsjettert, Samtidig anslås kommunens renteinntekter også å bli lavere enn 
budsjettert slik at netto renter blir omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere 
ved svingninger i rentenivået enn renteutgiftene da kommunens overskuddslikviditet i 
hovedsak er plassert i flytende bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel 
fastrenter. 
 
Kapitalforvaltning 
Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,7 % 
eller 4,6 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 % i 
2012. Hittil i år er avkastningen som forventet, men det er fortsatt stor usikkerhet 
knyttet til denne posten. 
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Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Lønnsoppgjøret 2012- budsjettmessige konsekvenser 
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,75 
% fra 2011 til 2012, I statsbudsjettet var det opprinnelig budsjettert med en 
lønnsvekst på 4 %, men i revidert budsjett har regjeringen nedjustert anslaget til 
3.75%. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai. 
Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.  
 
Sentraladministrasjonen: 
 
Tilskudd til organisasjoner og lag 
Posten må økes med 50 000 kr, da posten ikke ble justert ved utarbeidelse av 
opprinnelig budsjett.  
 
Kurs/opplæring AMU 
Posten må økes med 50 000 kr da tilsyn fra Arbeidstilsynet har avdekket manglende 
lovpålagt kurs i HMS for ledere i Ås kommune.  
 
Tilbakeføring av mindreforbruk Follo kemnerkontor 
Driftsregnskapet for Follo kemnerkontor for 2011 viser et mindreforbruk (overskudd) 
på 2 702 131 kr.  Dette tilbakeføres deltakerkommunene i 2012. For Ås kommune 
utgjør dette 414 000 kr som kommer til fratrekk på faktura for 2012.  
 
Refusjon fra Storebrand som følge av brudd på leveransen. 
Ås kommune har tatt opp med Storebrand at de har brutt leveransegarantien for 
saksbehandlingstid. Etter en gjennomgang av mengden saker har kommunen fått 
refundert 438 000 kr. Dette er 336 000 kr mer enn forventet i opprinnelig budsjett 
2012. 
 
 
Lisenser Microsoft - skole 
Lisens for Microsoft er tidligere ført som en anskaffelse i investering da det har vært 
mest økonomisk fordelaktig å kjøpe lisensen. Microsoft har gjort endringer i sin 
lisensiering innenfor oppvekst og kultur, der en har endret pris fra klienter til antall 
ansatte innenfor skole.  Med gjeldende priser er det mer fordelaktig å leie lisenser. 
Det vil også være med på å forenkle arbeide administrasjonen av lisenser. 
Kostnadene må da føres i driftsbudsjettet.  

 
Helse og sosial: 

 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Revisorgodkjent refusjonskrav for ressurskrevende tjenester er 4,1 mill. kr høyere 
enn regnskapsført refusjonskrav i 2011. Bakgrunnen for dette er at det gjøres en 
forhåndsberegning av refusjonsgrunnlaget ved regnskapsavslutningen. Deretter 
foretas endelig beregning av refusjonskravet etter at regnskapet er avsluttet, jf. 
sak12/1008 Årsregnskap 2011. Merinntektene som gjelder 2011 inntektsføres derfor i 
2012 og budsjettreguleres inn i 1. tertial 2012. I tillegg oppjusteres anslaget for 
refusjoner for 2012 med 4,1 mill. kr som følge av ny beregning. Videre økes anslaget 
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med 600 000 kr som følge av flere brukere i 2012. Til sammen foreslår rådmannen å 
øke budsjetterte refusjoner med 8,8 mill. kr. 
 
Follo legevakt – kjøp av tjenester fra Ahus 2011. 
Faktura for kjøp av tjenester fra Follo legevakt kom for sent fra A-hus til at den kom 
med i regnskapet 2011. Det ble videre uteglemt å avsette denne kostnaden i 2011. 
Dette skyldes en svikt i rutinene som vil bli rettet opp til neste år slik at det ikke skjer 
igjen. Utgiften er bokført i regnskapet 2012. Budsjettet må som følge av dette styrkes 
med 1,8 mill. kr.  
 
 
Vederlagsordningen for barnevern. 
De 2 siste søknadene om oppreisning / vederlag for tidligere barnevernsbarn er 
behandlet og vedtatt i vederlagsutvalget. Det er ikke budsjettert på posten i 2012, 
mens de reelle utbetalingene er på 1 450 000 kr. 
 
Ressurskrevende bruker 
Ny ressurskrevende bruker i Hjemmetjenesten Sør krever ressurser tilsvarende  
sykepleier i 192 % stilling / 80 t pr uke. 1 500 000 kr (inkl. sosiale utgifter). 
 
Lisenser 
HS pro com (softvare). HELSENETT til helsestasjonene. 95 000 kr. 
For kommunikasjon med sykehusene, epikriser etter innleggelser, fødselsmeldinger, 
blodprøvesvar og urinprøvesvar. 
 
Økt legeressurs 
Det foreslås å øke legeressursen fra 63 % stilling til 100 % stilling ved styrking av 
følgende legetjenester. 

 Helsestasjon i Ås 

 Helsestasjon i Nordby 

 Helsestasjon for ungdom og studenter 

 Skolehelsetjeneste ved barneskoler, ungdomsskoler og Ås vgs. 

Dette er et viktig grep i endringen av den totale kommunale legetjenesten i Ås sett i 
sammenheng med samhandlingsreformen, befolkningsøkning og revidering av 
fastlegeforskriften. Man vil da reforhandle avtalene med 5 fastleger, og avslutte 
tilpliktingen for så å utlyse en 100 % stilling som dekker hele legetjenesten i 
forebyggende enhet. Tjenesten er i dag overbelastet og klarer ikke å holde unna i takt 
med befolkningsøkningen og alle lovpålagte kontroller. Kostnaden i 2012 er anslått til 
65 000 kr. Helårseffekten utgjør 260 000 kr.  
 
 
 
Ruskontakt - Tilskudd(Kommunal andel) 
Kommunen mottar tilskuddsmidler til ruskontakt. Kommunale midler på 100.000 til å 
videreføre ruskontrakt «falt ut» av budsjettet for 2012.  
 
Gjennomføring av omorganisering av pleie og omsorg 
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Gjennomføring av omorganisering av pleie og omsorgstjenesten ble vedtatt i 
kommunestyret 14. desember 2011. På bakgrunn av budsjettsituasjonen ble 
omorganiseringen tvunget til å gjennomføres trinnvis. På bakgrunn av økte inntekter 
som følge av økte refusjoner, er det nå mulig å gjennomføre denne 
omorganiseringen. 
Merkostnaden er for:  

 enhetsleder – hjemmetjenester 

 avdelingssykepleier - demensomsorgen. 

Kostnaden er beregnet til 700 000 kr i 2012. Helårseffekt vil være 1 408 000 kr.  
 
Pleie- og omsorg er nå tilført betydelig økte ressurser i 2011 og 2012. Dette som en 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring innen helse og 
sosial, samt for å møte økte utfordringer som følge av samhandlingsreformen. Med 
nye ledere på plass blir det viktig at fokus rettes mot at driften tilpasses disponible 
rammer og effektiv organisering av tjenesten. På den måten vil man sikre at 
kommunen er godt forberedt til å møte veksten i tjenestebehovet.  
 
Kommuneoverlege – økning fra 60 % til 100 % 
Økning fra 60 % til 100 % kommuneoverlege. Ingen søkere på 60 % samt opprinnelig 
behovsvurdering på full stilling. Nå utlyst i 100 %. Dette utgjør 175 000 kr (inkl. 
sosiale utgifter) i 2012. Helårseffekten er 350 000 kr. 
 
Leasing av bil 
80 000 kr til leaset bil til nyopprettet innsatsteam og barnevern. Dette ble uteglemt i 
opprinnelig budsjett i 2012. 
 
Økt sykepleierdekning. 
Økt sykepleierdekning på korttidsavdelingen dag og kveld:  
Tilbakemelding fra ansatte på avdelingen om at det er et stort arbeidspress. Det er 
dokumentert sykefravær som er utløst av stress. Det er behov for økt bemanning 
med 1,8 årsverk.  
Totalt utgjør dette 470 000 kr i 2012. 

 
Omprioritering til finansiering av nye behov 
For å finansiere nye behov innen pleie og omsorg, må det foretas omprioriteringer. 
Helse og sosial gis derfor et innsparingskrav på 500 000 kr. Dette vil i hovedsak være 
innsparinger innen miljøarbeider tjenesten.  

 
Oppvekst og kultur: 

 
Minnestein Åsgård skole 
Det må påføres flere navn på minnesteinen ved Åsgård skole. Tilbud er innhentet og 
det trengs 65 000 kr til dette. Tas fra tilleggsbevilgningskontoen. 
 
Kvalitetssikring av anbudsdokumenter Kulturhuset 
Det ble kjøpt tjenester ved utarbeidelse av anbudsdokumenter for drift av Kulturhuset. 
Dette var ikke lagt inn i budsjettet for 2012. Budsjettet økes med 150 000 kr.  
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Teknikk og miljø: 

 
Vakthold 
Kostnaden til vakthold ved kommunens bygninger ble ved budsjetteringen lagt på 
varer- og tjenester men hører hjemme i lønnsbudsjettet. 756 000 kr flyttes mellom 
kontogrupper. 
 

Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet for å dekke nye behov. Alle 
tiltakene finansieres med omdisponering av ubrukte budsjettmidler fra andre 
prosjekter. Det fremmes derfor ikke forslag om økt låneopptak. 
 
 
Medisinkabinett 
Innenfor rammen av uspesifiserte investeringsprosjekter på 700 000 kr, finansieres 
anskaffelse av medisinkabinett.  
 
Bjørnebekk 
Bjørnebekk asylmottak har et stort behov for renovering av bygningsmassen. 
Det overføres 500 000 kr fra driftsbudsjettet til Bjørnebekk for å forsere renoveringen 
av bygningsmassen.  
 
Follo Barne og ungdomskole: 
Budsjettet ble lagt på feil funksjon. Må rettes opp. 
 
Kulturhuset prosjekt 0212: 
Prosjektet overskrider rammen. Merforbruk fra 2011 skal overføres og de siste 
oppgjørene har enda ikke kommet inn. Merforbruket foreslås dekket gjennom 
omdisponering. 
 
Ombygging Moer sykehjem 
Moer sykehjem prosjekt 0608 er avsluttet av plankomiteen med mindreforbruk. Det er 
foreslått at 200 000 kr overføres til garantifondet og at resten avsettes til 
bufferprosjektet. Rådmannen foreslår at avsetningen til garantifondet gjennomføres 
mens resten, 756 000 kr, benyttes til ombygging av Moer sykehjem. Midlene er 
finansiert ved bruk av bundet investeringsfond. I tillegg foreslår vi at det som er igjen 
etter utsmykkingen av Moer, 223 000 kr, benyttes til dette formålet.  
 
Gangvei Kjærnes: 
Det ble merforbruk i 2011 som må overføres til 2012, i tillegg til at det er forbruk i 
2012 som er uten finansiering. Merforbruket skyldes en misforståelse og finansieres 
gjennom omdisponering. 
 
 
Prestebolig: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe prestebolig i denne omgang og midlene kan derfor 
omdisponeres.  
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Ombygging av Myrveien: 
Prosjektet har overskredet rammen og er stanset opp. Foreløpig finansieres 
merforbruket gjennom omdisponering. 
 
Vestbygda Avløp: 
Det er lagt avløpsledninger samtidig med vedlikehold av vannledningene. Det ble 
avgjort ved gjennomgang av VAR-regnskapet at dette må anses som investering. 
Prosjektet ble derfor overført fra drift mot slutten av året. Finansiering av merforbruket 
fra 2011 skjer gjennom omdisponeringen.  
 
Aksjeandel fjernvarme: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe aksjer og midlene kan derfor omdisponeres.  
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat økes fra 0,3 % til ca 1 %. 
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Vedlegg 
 
Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og reelle 
omprioriteringer.  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

              

Sentraladm.             

147010.1120.100 Tilskudd til organisasjoner/lag 216 000 204 000 204 000 12 000 216 000 

119520.1170.120 Lisenser  557 895 600 000 610 000 300 000 910 000 

115000.1502.100 Kurs/opplæring - AMU 79 561 55 000 55 000 50 000 105 000 

10*.1504.XXX Seniorpolitiske tiltak 2 580 203 1 708 000 1 708 000 500 000 2 208 000 

10*.1505.180 2 nye lærlinger fra høsten 2012 1 138 156 1 332 000 1 332 000 80 000 1 412 000 

135000.1600.120 Tilbakeføring overskudd Follo kemnerkontor 3 851 953 4 439 000 4 439 000 -415 000 4 024 000 

149000.1701.100 
Tillleggsbevilgning - Minnestein Åsgård 
skole 0 2 091 000 2 091 000 -65 000 2 026 000 

177010.1703.120 Refusjon fra Storebrand 0 0 0 -336 000 -336 000 

              

Oppvekst og kultur           0 

112020.2080.385 Minnestein Åsgård Skole 39 400 40 000 40 000 65 000 105 000 

10*.2082.386 Anbud kulturhuset 0 0 974 000 115 000 1 089 000 

127090.2082.386 Anbud kulturhuset 0 0 0 35 000 35 000 

              

Helse og sosial             

137500.3010.241 Follo legevakt 828 886 2 651 000 2 651 000 1 829 000 4 480 000 

137500.3010.241 Legevakt drift 828 886 2 651 000 2 651 000 50 000 4 530 000 

10*.3010.241 
Økning kommuneoverlege fra 0,6 til 1,0 
årsverk 583 568 763 000 763 000 175 000 938 000 

147090.3090.244 
Utbetaling vederlagsordningen for 
barnevernsbarn 3 412 670 0 0 1 450 000 1 450 000 

119520.3110.232 Lisenser 0 0 0 95 000 95 000 

1*.3110.232 Ruskontrakt Helsestasjon for ungdom 0 0 0 100 000 100 000 

10*.3110.232 
Økning lege helsestasjon fra 0,6 til 1,0 
årsverk 7 780 759 7 459 000 7 709 000 65 000 7 774 000 

147040.3220.281 Bidra sosial omsorg/barnevern 7 310 475 4 688 000 4 688 000 300 000 4 988 000 

147050.3220.281 Bidrag flyktninger - sosialhjelp 1 996 365 492 000 492 000 1 200 000 1 692 000 

170000.3342.253/254 Refusjon fra staten - ressurs krev.brukere 
-16 628 

600 
-13 250 

000 -13 250 000 -8 800 000 
-22 050 

000 

162090.3400.253 Salg av plasser ved Moer sykehjem -116 550 -4 300 000 -4 300 000 1 450 000 -2 850 000 

10*.3411.253 1,8 årsverk Moer sykehjem 14 494 373 
13 370 

000 13 370 000 470 000 13 840 000 

10*.3480.254 Lønnsmidler nytt tiltak 13 704 467 
14 951 

000 14 951 000 1 500 000 16 451 000 

10*.3480.254 Omorganisering PLO, utløser 2,0 årsverk 13 704 467 
14 951 

000 14 951 000 700 000 17 151 000 

102000.3512.254 Vikarer rustjenesten 0 0 0 70 000 70 000 

102020.3512.254 Ferievikarer rustjenesten 0 0 0 72 000 72 000 

137090.3512.243 Kjøp av private, rustjenesten 33 250 25 000 25 000 350 000 375 000 

1*.35*.254 Omprioriteringer innen etatens rammer  40 235 744 
53 604 

000 53 092 000 -500 000 52 592 000 

11*.3512.243 Driftsmidler rustjenesten 79 063 92000 122 000 50 000 172 000 

              

Teknikk og miljø           0 
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Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

Fellesinntekter - 

utgifter           0 

187000,8000,800 Skatt på inntekt og formue   
-380 000 

000 -380 000 000 -4 000 000 -384 000 000 

181010.8000.840 Vertskommunetilskudd   
-11 600 

000 -11 600 000 -2 796 000 
-14 396 

000 

194000,8000,840 Bruk av dispfond   -4 251 000 -4 251 000 4 251 000 0 

154000.9400.880 Avsetning til disposisjonsfond   0   1 578 000 1 578 000 

 
Tabell 2 omfatter budsjett-tekniske justeringer. Det vil si endringer mellom ansvar og 
funksjoner og andre justeringer som ikke innebærer reelle omprioriteringer.  
 

Tabell 2. Budsjett -

tekniske justeringer 

drift   

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

10*.1140.120 0,2 årsverk fra Krisesenter 1 595 231 3 494 000 3 608 000 96 000 3 704 000 

110000.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 48 000 0 -48 000 0 

110000.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 52 546 0 0 48 000 48 000 

110010.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 8 000 0 -8 000 0 

110010.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 7 390 0 0 8 000 8 000 

112020.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 3 000 0 -3 000 0 

112020.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 6 215 0 0 3 000 3 000 

113000.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 60 000 0 -60 000 0 

113000.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 55 352 0 0 60 000 60 000 

115000.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 20 000 0 -20 000 0 

115000.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 33 506 0 20 000 20 000 40 000 

116000.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 263 5 000 0 -5 000 0 

116000.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 4 679 0 0 5 000 5 000 

117040.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 3 000 0 -3 000 0 

117040.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 1 574 0 0 3 000 3 000 

119530.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 34 000 0 -34 000 0 

119530.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 32 857 0 0 34 000 34 000 

120000.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 4 000 0 -4 000 0 

120000.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 9 210 0 30 000 4 000 34 000 

142900.1140.100 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 28 000 0 -28 000 0 

142900.1140.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 35 429 0 0 28 000 28 000 

10*.1300.120 Flytting mellom ansvar -Controller 1 056 668 1 458 000 0 -400 000 1 058 000 

10*.1410.301 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 476 636 631 000 631 000 -50 000 581 000 

11*.1410.120 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 269 494 145 000 145 000 50 000 195 000 

10*.1600.120 Flytting mellom ansvar -Controller 7 479 729 7 353 000 7 468 000 400 000 7 868 000 

10*.1600.120 0,8 årsverk til tjenesteyting Krisesenter 7 479 729 7 353 000 7 868 000 400 000 8 268 000 

10*.1600.120 
GAT-systemansvarlig - flytting mellom 
ansvar 7 479 729 7 353 000 8 268 000 110 000 8 378 000 

165000.1600.120 Tjenesteyting Krisesenter 2012 0 0 0 -496 000 -496 000 

127090.2060.202 Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU 30 039 1 260 000 955 000 -100 000 855 000 

10*.2143.202 
Flytting mellom ansvar -kjøp fra andre 
ULOBA 4 155 400 3 619 000 3 645 000 -162 000 3 483 000 

149000.3010.241 Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU 103 332 766 000 651 000 -250 000 401 000 

149000.3010.241 
Omdisponering til leasingbil rustjenesten og 
barnevern 103 332 766 000 651 000 -80 000 321 000 

149000.3010.241 
Flytting mellom ansvar -GAT 
systemansvarlig 103 332 766 000 651 000 -110 000 211 000 
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Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

149000.3010.241 Lovkrav om utvidelse av fysiohjemmel  103 332 766 000 651 000 -100 000 111 000 

130000.3030.253 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 7 941 000 7 941 000 -7 941 000 0 

130000.3030.254 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 7 942 000 7 942 000 -7 942 000 0 

130000.3030.255 Budsjett-tekniske justering -endret funksjon 0 0 0 15 883 000 15 883 000 

137090.3401.254 
Flytting mellom ansvar -kjøp fra andre 
ULOBA 1 739 695 2 185 000 2 185 000 162 000 2 347 000 

10*.3530.234 Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU 1 706 675 1 964 000 1964000 100 000 2 064 000 

10*.3530.234 Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU 1 706 675 1 964 000 1964000 250 000 2 314 000 

121000.3640.243 Omdisponering -leasingbil rustjenesten 0 0 0 40 000 40 000 

121000.3640.251 Omdisponering -leasingbil barnevern 0 0 0 40 000 40 000 

10*.3810.241 Lovkrav om utvidelse av fysiohjemmel  5 387 829 5 698 000 5698000 100 000 5 798 000 

118530.7100.130 
Budsjett-teknisk justering -endret 
kontogruppe 0 756 000 756 000 -756 000 0 

10*.7100.130 
Budsjett-teknisk justering -endret 
kontogruppe 2 089 126 1 535 000 1 535 000 756 000 2 291 000 

127000.4000.285 Omdisponering fra drift til investering 0 100000 100000 -100 000 0 

10*.4000.285 Omdisponering fra drift til investering 4 500 554 5064000 5064000 -200 000 4864000 

123000.4000.285 Omdisponering fra drift til investering 12 370 115000 115000 -100 000 15000 

135010.4000.285 Omdisponering fra drift til investering 233 000 380000 380000 
-100 000 

280000 

157000.4000.285 Overføring til investering 
1 001 436 

  0 
500 000 

500 000 

 
Tabell 3 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 
2012 

Rev. 
Budsjett Endring 

Nytt rev. 
Budsjett 

Total 
ramme 

              

Medisinskap Moer             

020000.3000.253.0315 Dekkes av mindre investeringsprosjekter   0 625 000 625 000 625 000 

023040.1702.120.0103     700 000 -625 000 75 000 75 000 

          0   

Kulturhuset 

prosjektering 

brannsikring         0   

023040.7000.386.0212 Merforbruk fra 2011 (ikke overført enda)   -307 000 307000 0 

41 184 
000 

023040.7000.386.0212 Forbruk 2012 105 570   106 000 106 000   

              

              

Follo Barne og 

ungdomsskole 
 

      0   

023000.2050.222.0233 Endring funksjon og ansvar 0 460 000 -460 000 0 460 000 

023000.2060.214.0233 Endring funksjon og ansvar 458 900 0 460 000 460 000   

  
 

          

Moer sykehjem             

023040.7000.261.0608 Saken er avsluttet av plankomiteen 22 500 979 000 -956 000 23 000 246 000 000 

023040.7000.***.0610 Overføring til garantifond   514 000 200 000 714 000   

020060.2050.253.0310 Rest av utsmykking  0 223 000 -223 000 0 2 460 000 

023040.7000.261.0608 Ombygging Moer   0 1 350 000     

              

Gangvei 

Kjærnesveien             
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Regnskap 
2012 

Rev. 
Budsjett Endring 

Nytt rev. 
Budsjett 

Total 
ramme 

       

023040.6800.333.0670 Merforbruk fra 2011   -2 477 000 2 477 000 0 4 648 000 

023040.6830.333.0670 Forbruk 2012 406 172 0 406 000 406 000   

077000.6830.333.0670 Refusjon 2012 -136 934 0 -137 000 -137 000   

              

Presteboligkjøp             

023040.7000.390.0676 Ikke aktuell lengre 0 4 000 000 -4 000 000 0 4 000 000 

              

Bjørnebekk 

bevegelseshemmede             

023000.7200.265.0724   82306,24 0 100 000 100 000   

023000.7200.265.0724 Merforbruk fra 2011   -117 000 117 000 0   

09*.7200.265.0724 Overføring fra drift     -217 000     

              

Bjørnebekk              

023000.7200.265.0701 Rehabilitering 0 0 283 000   7 585 000 

09*.7200.265.0701 Overføring fra drift     -283 000     

              

Ombygging Myrveien             

023040.68/69.3*.0742   447973,68 265 000 200 000 465 000 2 500 000 

              

Vestbygda avløp             

023040.6970.353.0806 Merforbruk fra 2011    -4 734 000 4 734 000 0   

              

Aksjeandel 

fjernvarme         0   

052900.1702.315.0106 Ikke aktuelt å kjøpe aksjer 0 6 000 000 -6 000 000 0 6 000 000 

              

  Avsetning til ubundet investeringsfond     1 536 000     
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BEHANDLING AV SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER FOR ALKOHOL  

2012 – 2016. NY BEHANDLING AV SØKNADEN FRA LESESTEDET 
 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: U63 &18 Saksnr.:  12/923 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 14/12 10.05.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 18/12 07.06.2012 
først. 

 
 

Rådmannens innstilling 02.05.2012: 
Skjenkebevillinger for alkohol for bevillingsperioden 01.07.2012 til 30.06.2016 gis i 
samsvar med tabell under, jf. alkoholloven §§ 1-7 og 4-2.  
Styrer og stedfortreder for bevillingen godkjennes, jf. alkoholloven § 1-7c.  
Bevillingsdokument utarbeides for hvert skjenkested av helse- og sosialsjef.  
 
 

 Skjenkested      Bevillingssøker  

3 Lesestedet, org.nr: 992159545 
Adr: Moerveien 4, 1430 ÅS 

Lesestedet v/Marianne Kessel 

Det gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol grp 1 og grp 2.  
Bevillingen gjelder både innen- og utendørs. Skjenking utendørs må 
samsvare med plan- og reguleringsmyndighetenes uttalelser. 
 
Styrer: Marianne Kessel 
Stedfortreder: Morten Kessel 
Arkivsaksnr: 12/383 

  

Definisjoner:  
Gruppe (grp) 1= inntil 4,7 % alkohol 
Gruppe 2 = inntil 22 % alkohol 
Gruppe 3 = inntil 60 % alkohol 
Sluttet selskap = med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen 
begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt 
formål i et bestemt lokale på skjenkestedet. 
 

_____ 
 
 

Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 10.05.2012: 
Det vises til protokollen. Følgende gjelder for Lesestedet AS. 
 
Dag Guttormsen (H) foreslo endring av rådmannens innstilling, pkt. 3 i tabell –  
Lesestedet AS:  

Behandlingen av skjenkesøknaden utsettes inntil ny redegjørelse av 
driftskonseptet er mottatt fra Lesestedet AS. En innvilgelse av 
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skjenkebevillingssøknaden slik den foreligger strider i mot retningslinjer for 
saksbehandling av slags- og skjenkebevillinger 2012-2016 punkt B 6 der det 
heter: Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder som retter seg 
spesielt mot barn og ungdom.   

 

Votering: 
Rådmannens innstilling med H´s og Ap´s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 10.05.2012: 
Skjenkebevillinger for alkohol for bevillingsperioden 01.07.2012 til 30.06.2016 gis i 
samsvar med tabell under, jf. alkoholloven §§ 1-7 og 4-2.  
Styrer og stedfortreder for bevillingen godkjennes, jf. alkoholloven § 1-7c.  
Bevillingsdokument utarbeides for hvert skjenkested av helse- og sosialsjef.  
 
 

 Skjenkested      Bevillingssøker  

3 Lesestedet, org.nr: 992159545 
Adr: Moerveien 4, 1430 ÅS 

Lesestedet v/Marianne Kessel 

Behandlingen av skjenkesøknaden utsettes inntil ny redegjørelse av 
driftskonseptet er mottatt fra Lesestedet AS. En innvilgelse av 
skjenkebevillingssøknaden slik den foreligger strider i mot retningslinjer for 
saksbehandling av slags- og skjenkebevillinger 2012-2016 punkt B 6 der det 
heter: Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder som retter seg 
spesielt mot barn og ungdom.”    
 
Arkivsaksnr: 12/383 

  

Definisjoner:  
Gruppe (grp) 1= inntil 4,7 % alkohol 
Gruppe 2 = inntil 22 % alkohol 
Gruppe 3 = inntil 60 % alkohol 
Sluttet selskap = med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen 
begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt 
formål i et bestemt lokale på skjenkestedet. 
 

Tidligere politisk behandling: 
 Ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse- og sosial 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse- og sosial 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Skjenkebevillingssøknad fra Lesestedet AS. (sendes kun medlemmer) 
Notat fra styrer ved Lesestedet datert 24.05.2012 (mottatt 25.05.2012). 
 
 
 



  HS-sak 18/12 

19 

 

 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Uttalelser fra politiet og skatteetaten. (for skatteetaten ligger dette på hvert 
arkivsaksnummer) 
Alle saksdokumenter for hver enkelt skjenkesak. 
Epostkorrespondanse med styrer Marianne Kessel ved Lesestedet:  
 Fra politisk sekretariat, Ås kommune:   

epost av 18.05.2012 
     epost av 24.05.2012 
     epost av 25.05.2012  

Fra Lesestedet AS v/styrer:   
     epost av 24.05.2012 
     epost av 25.05.2012 
 
  

Utskrift av saken sendes til: 
Søker for hvert enkelt skjenkested. 
Politiet i Follo 
Skatteetaten  
Securitas AS 
 

SAKSUTREDNING (uendret): 
 

Fakta i saken: 
Nåværende skjenke- og salgssteder ble alle informert i november 2011 om at nye 
alkoholbevillinger måtte søkes om innen 31.01.2012. Søknadene er innlevert på 
elektroniske søknadsskjemaer via Folloportalen. 
 
Alle 10 skjenkesteder som har søkt om skjenkebevilling for ny periode, innehar dette i 
dag.  
 
Alle skjenkestedene har godkjent serveringsbevilling. Styrer og stedfortreder er 
godkjent av politiet. Skatteetaten har gitt merknader til enkelte skjenkesteder og til 
noen styrere/stedfortredere, dog ingen vesentlige.  
 
Ingen av skjenkestedene ble gitt advarsel i forrige periode for brudd på 
skjenkebestemmelsene. Noen skjenkesteder er derimot tilskrevet av helse- og 
sosialsjef for mindre alvorlige brudd på alkohollovgivningen, avdekket av 
kontrollselskapet (Securitas AS) som kommunen benytter.   
 

Vurdering av saken: 
Vandelsmessige vurderinger: 
Alle skjenkesteder er vurdert til å kunne innvilges skjenkebevilling. Merknadene fra 
Skatteetaten til enkelte virksomheter samt på noen styrere/stedfortredere vurderes 
som mindre alvorlige, og får ikke konsekvenser for en innvilgning av en 
skjenkebevilling. 
 
Vurderinger av skjenkesøknadene: 
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Hovedtyngden av søknader kommer fra ordinære små/eller mellomstore kaféer 
/restauranter som helse- og sosialsjef vurderer tilnærmet likt.  
De to store skjenkeenhetene i Ås er i dag Tusenfryd og UMB. Fra begge stedene 
foreligger det omfattende skjenkesøknader. Helse- og sosialsjef foreslår 
begrensninger for disse stedene ut fra kommunens retningslinjer og forskrifter.   
 
Begrensninger for UMB gjøres tilnærmet likt som for forrige periode ved å redusere 
lokaler/arealer for alminnelige skjenkebevillinger, og i stedet gi bevilling for sluttede 
selskaper. Det vektlegges at kundegruppen i stor grad er studenter/yngre mennesker 
som kommunen også har et ansvar for å tilby et rusfritt miljø. Skjenking av alkohol i 
gruppe 3 (brennevin) reduseres i tråd med retningslinjene som stiller krav om 
restaurantvirksomhet.     
 
Tusenfryd AS har levert inn én søknad om skjenkebevilling for i alt fem 
skjenkeenheter på området. Også ved Tusenfryd vurderes skjenkebevilling for 
sluttede selskaper som en fornuftig begrensning i forhold til alminnelig 
skjenkebevilling. Helse- og sosialsjef vurderer denne begrensningen som nødvendig, 
da flere av serveringsstedene benyttes av barn og ungdom. Begrensningene gjøres 
tilnærmet likt som for forrige bevillingsperiode. 
 
Bevillingsdokument: 
Bevillingsdokument for hvert enkelt skjenkested utstedes av helse- og sosialsjef når 
endelig vedtak i bevillingssakene foreligger. Bevillingsdokumentet skal presisere 
skjenketider, skjenkegrupper og skjenkeareal jf. vedtak. Samt gi opplysninger om 
persondata for styrer og stedfortreder. Dokumentet benyttes også for informasjon til 
politi, skatt og kontrollselskap. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Det vurderes at omsetningsgebyrer som tas inn av kommunen tilsvarer 
utgiftene til saksbehandling av alkoholsaker og kontrollvirksomhet. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Skjenkebevillingssøknader innvilges. Begrensninger framgår av tabell. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Ved periodens start 01.07.2012 
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TVANGSTILTAK OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE -  

DELEGERING AV FULLMAKT VED MIDLERTIDIG INNLEGGELSE VED TVANG 
 
Gå til saksliste <<Forrige sak  
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: F60  Saksnr.:  12/1405 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 19/12 07.06.2012 
Kommunestyret /  
først. 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune (kommunestyret) delegerer myndighet til å fatte midlertidig vedtak om 
tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. §§ 10-2 og 10-3 til rådmannen i Ås kommune. 
 
 
Rådmannen i Ås, 23.05.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Enhetsleder for rus og psykisk helse 
Fagkoordinator, rustjenesten 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Da den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådde i kraft 
01.01.2012 ble kapittel 6 i lov om sosiale tjenester - Tvangstiltak overfor 
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rusmiddelavhengige, flyttet til kap. 10 i den nye loven. Det er gjort noen få endringer i 
lovteksten i dette kapittelet.  
En viktig endring gjelder myndighet til å fatte vedtak om midlertidig tvangsinnleggelse 
av rusmisbrukere.  
I loven står det nå: 
 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og 
vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at 
vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt 
helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a andre ledd, for undersøkelse og 
tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 
 

I § 10-2 4. ledd heter det: 
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser 
bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes 
og gjennomføre straks. For øvrig gjelder reglene i barneloven §§ 7-22 og 7-23 
 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. 
Det kan vurderes at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på 
institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven §2-1a 
andre ledd, og holdes tilbake der hele svangerskapet. 
§10-3 3. ledd: Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver 3 måned 
vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare 
fortsette dersom kommunen treffer avgjørelse om dette innen denne fristen. 
I § 10-3 4. ledd heter det:  
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser 
bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes 
og gjennomføres straks. 
Loven og dens forarbeider definerer her kommunen som kommunestyret. 
Midlertidige vedtak fattet av kommuner etter endringen 01.01.12 har blitt avvist av 
Fylkesnemda, da man ikke har vært klar over dette, og benyttet tidligere fullmakter 
gitt før 01.01.12 etter lov om sosiale tjenester. 
 

Vurdering av saken: 
Midlertidig vedtak om tvangsinnleggelse må fattes på grunnlag av inngående 
kjennskap til den enkelte sak. 
Vedtaket må også fattes raskt, da det kan stå om liv for den rusmiddelavhengige eller 
barnet til den gravide rusmiddelavhengige. 
Det vil være hensiktsmessig og nødvendig at rådmannen har delegert myndighet fra 
kommunestyret til å fatte disse vedtakene. 
 

Konklusjon: 
Rådmannen får delegert myndighet til å fatte midlertidig vedtak om tvangsinnleggelse 
av rusmiddelmisbrukere etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
§§ 10-2 og 10-3. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


