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MØTEINNKALLING 

 
Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 

 
30.08.2006 kl. 19.00 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. Kommunestyremøtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0. 
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
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Johan Alnes 
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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Utv.sak nr 44/06 
ÅRSMELDING 2005 FOLLO REN  
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: 004  Saknr.:  06/1753 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 70/06 17.08.2006 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 44/06 30.08.2006 
 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.08.06 vil bli fremlagt i møtet. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.08.2006:  
Årsmelding 2005 for Follo Ren tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.08.2006: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Administrativ behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (sendt medlemmer av HTM og kommunestyret uke 31) 
Til faste medlemmer: Årsmelding 2005 fra Follo Ren 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Årsmelding 2005 fra Follo Ren 
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Utskrift av saken sendes til: 
Follo Ren og teknisk sjef 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follo Rens organer har behandlet årsmeldingen for 2005. I sitt møte 29. mai, i sak 4/06, fattet 
representantskapet følgende vedtak: 
 
Det fremlagte forslaget til årsmelding for 2005 godkjennes. 
 
Styret i Follo Ren IKS ber om at Årsmeldingen settes på sakskartet til kommunestyret. 
 
I samsvar med styrets ønsker legges årsmeldingen fram for kommunestyret til debatt. 
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Utv.sak nr 45/06 
FOLLO REN - GRUNNLAG FOR FELLES SAKSFREMLEGG FOR  
KOMMUNESTYRENE 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: 033  Saknr.:  06/1448 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/06 17.08.2006 
Kommunestyret 45/06 30.08.2006 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.08.2006: 
Det tilføyes et nytt pkt 6.7 i gjeldende selskapavtale for Follo ReN med følgende tekst: 
Alle kostnader knyttet til renovasjonshåndteringen fordeles på basis av deltakerkommunenes 
abonnementsenheter. Med en abonnementsenhet menes en helårsabonnent med 100 l sekk. 
To fritidsabonnementer utgjør en abonnementsenhet. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.08.2006: 
Følgende fellesforslag ble lagt frem som tillegg til innstillingen: 
”To fritidsabonnementer utgjør en abonnementsenhet.” 
 
Votering: Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Det tilføyes et nytt pkt 6.7 i gjeldende selskapavtale for Follo ReN med følgende tekst: 
Alle kostnader knyttet til renovasjonshåndteringen fordeles på basis av deltakerkommunenes 
anbonnementsenheter. Med en abonnementsenhet menes en helårsabonnent med 100 l sekk. 

_____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev av 06.06.2006 fra Follo ReN 
2. Selskapsavtale for Follo Ren IKS 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: De samme som følger saken trykt. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo ReN 
Kommuneingeniøren 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follo ReN har tatt opp til diskusjon om utgiftsfordeling mellom deltakerkommunene etter den 
nye selskapsavtalen; dvs etter eierandel (innbyggertall), er i strid med selvkostprinsippet for 
renovasjonsordningen. 
 
Saken ble tatt opp til behandling representantskapet i FolloReN; sak 3/06, men utsatt inntil 
kommunestyrene i deltakerkommunene har behandlet saken.  
 
Gjeldende selskapsavtale har ingen spesifikke formuleringer om utgiftsfordeling annet enn 
fordeling etter eierandel/innbyggertall. En slik fordeling gir ganske betydelige kostnads-
messige konsekvenser for noen kommuner i forhold til bestemmelsene i de ”gamle” 
vedtektene. Representantskapet i Follo ReN har bestemt at utgiftsfordelingen inntil videre skal 
fordeles etter de gamle vedtektsbestemmelsene; dvs i hovedsak etter renovasjons-kostnaden i 
den enkelte deltakerkommune.  
 
Follo ReN har belyst fire ulike varianter for utgiftsfordeling mellom deltakerkommunene: 
 
Alt.0: Fordeling etter bestemmelsene i de gamle vedtektene. Dette betyr at utgifter til 
administrasjon og kildesortering fordeles etter eierandel/innbyggertallet, og renovasjons-
utgiftene for øvrig spesifikt på den enkelte kommune fullt ut. 
Merknad: Arbeidskrevende fordi det må føres fem ulike regnskap. 
 
Alt.I: Utgiftsfordeling etter gjeldende selskapsavtale. Dvs fordeling etter innbyggertallet eller 
eierandel. 
Merknad: Fritidsboliger inngår ikke i eierandelene, og utgifter til renovasjon for 
fritidseiendommer fanges dermed ikke opp i fordelingsgrunnlaget. Dette medfører at 
kommuner med få hytter ”betaler” for kommuner med mange hytter. 
 
Alt.II: Utgiftsfordeling etter forslag fra Oppegård kommune.  Dette innebærer fordeling av 
utgifter til administrasjon og kildesortering etter antall abonnementsenheter, og øvrige 
renovasjonsutgifter den enkelte kommune fullt ut. 
Merknad: Arbeidskrevende fordi med må føres fem ulike regnskap. 
 
Alt.III: Utgiftsfordeling etter antall abonnementsenheter. 
Merknad: Anses å gi en rettferdig fordeling av utgiftene. Ett regnskap. 
 
For øvrig vises til brev av 06.06.2006 fra Follo ReN. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
Follo ReN eies av fem Follo-kommuner. Det er derfor naturlig å se disse kommunene under 
ett i renovasjonssammenheng som ett selskap, og ikke splitte det opp i fem ulike deler etter 
kommunegrensene. Dvs at det inngås en kontrakt for renovasjonshåndteringen for alle 
deltakerkommunene. Ut fra prinsippet om at abonnentene skal dekke de totale kostnadene 
knyttet til renovasjonsordningen, anses det mest formålstjenlig og riktig ut fra selvkost-
prinsippet at kostnadene fordeles etter antall abonnementsenheter i deltakerkommunene. Med 
abonnementsenhet menes helårsabonnent med 100 l sekk/beholder. Forutsatt 50% 
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renovasjonsgebyr for fritidsboliger, utgjør to fritidseiendommer normalt en abonnements-
enhet.  
 
Ut fra dette tilrår rådmannen at alt.III legges til grunn for utgiftsfordelingen på deltaker-
kommunene. Dette betyr at det tilføyes et nytt punkt 6.7 i selskapsavtalen med følgende tekst: 
Alle kostnader knyttet til renovasjonshåndteringen fordeles på basis av deltakerkommunenes 
abonnementsenheter. Med en abonnementsenhet menes en helårsabonnent med 100 l sekk. 
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Utv.sak nr 46/06 
UTVIDELSE AV FOLLO BARNEVERNVAKT 
 
Saksbehandler:  Torill Skage-Sørli Arkivnr: F47  Saknr.:  06/1780 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 22/06 16.08.2006 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 46/06 30.08.2006 
 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.08.06 vil bli fremlagt i møtet. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.08.2006: 
1. Ås kommune slutter seg til Rådmannskollegiets forslag til endringer i Follo barnevernvakt, 

alternativ 1, jfr. notat av 05.02.06, under forutsetning av tilsvarende vedtak i de øvrige 
Follokommunene 

2. Follo barnevernvakt organiseres etter kommunelovens § 27. 
3. Någjeldende selskapsavtale omarbeides til vedtekter etter gjeldende standart for §27-

samarbeid. 
4. Virksomheten lokaliseres til Follo politikammer. 
5. Den utvidete vaktordningen evalueres innen 31.12.2008 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.08.2006: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

_____ 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

_____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 11.2.1998 
 
Administrativ behandling: 
Rådmannskollegiet i Follo16.2.2006 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Notat til Rådmannskollegiet vedr Follo barnevernvakt dat. 05.02.06. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Follo barnevernvakt – organisering av interkommunalt samarbeid – rapport utarbeidet av 

Ås kommune og godkjent av Rådmannskollegiet 3.5.2005. 
2. Innstilling til Follorådet 27.10.04. 
3. Follokommunenes felles forslag til saksfremlegg - Follo Barnevernvakt – alternative 

modeller for organisering og nye vedtekter med flg. vedlegg:  
a. Selskapsavtale for Follo barnevernvakt IKS. 
b. Oversikt over K-st vedtak opprettelse av Follo barnevernvakt. 
c. Eksempel på driftsplan – mal. 
d. Kostratall barneverntjenestene i Follo. 

4. Forslag til vedtekter for Follo barnevernvakt. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmennene i Follo 
Enhetsleder sosial og barnevern i Ås 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag 
Akuttberedskap innen barnevernet er en kommunal primæroppgave. Ski, Oppegård, Enebakk, 
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås samarbeider om interkommunal barnevernvakt i helger og 
høytider. Ordningen administreres av det interkommunale selskapet Follo barnevernvakt IKS. 
Det er fra ulike hold rettet kritikk mot hvordan vaktordningen fungerer. Ordførermøtet i 
Follorådet foreslår etter innstilling fra rådmannskollegiet å utvide utvide vaktordningen, samt 
endre organiseringen fra IKS til samarbeid etter kommunelovens §27. Ås kommune er som 
eneste deltaker i samarbeidet skeptisk til hva man oppnår med utvidelsen av ordningen, men 
velger likevel å støtte endringene. 
 
Fakta i saken: 
Evaluering av Follo barnevernvakt: 
Follo Barnevernvakt ble i 1998 etablert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 
§ 27 mellom kommunene Oppegård, Frogn, Ås, Ski Vestby og Nesodden kommuner.  I 
forbindelse med vedtak om etablering av ordningen vedtok Frogn og Ås at ordningen skulle 
evalueres etter to års drift.  

 
Styret i Follo Barnevernvakt foretok en evaluering av virksomheten i 2001. Styret konkluderte 
med at en bakvaktordning i helger og høytider ikke var tilstrekkelig. Styret la fram forslag om 
en utvidelse av barnevernvakten, lokalisert ved Follo politidistrikt. Styrets forslag innebar en 
vesentlig økning av kostnadene for alle de samarbeidende kommunene. 
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Ordførermøtet i Follo behandlet styrets evalueringsrapport 17.12.02, sak 82/02. Ordførermøtet 
fattet følgende vedtak: 
 

1. Follokommunene bør samarbeide om akuttberedskapen innen barnevernet 
2. Nåværende organisering av Barnevernvakta i Follo opprettholdes inntil videre. 
3. Rådmannskollegiet gis i oppdrag å foreta en ny vurdering av ordningen innen 1. 

Halvår 2003. Vurderingen skal omfatte utredninger av aktuelle samarbeidsordninger 
med andre institusjoner innen fagområdet. (Alfateamet, SLT-ordningen) og foretas i 
forhold til framtidig organisering av oppgavefordelingen mellom forvaltningene når 
det gjelder barnevern. Vurderingen bør videre omfatte et alternativ hvor det søkes 
samarbeid med kommuner innenfor nåværende politidistrikt. 

4. Utredningen legges frem for ordførermøtet i august 2003.  
 
Rådmannen i Ås fikk ansvar for utredningen og følgende rapport ble lagt frem for 
Rådmannskollegiet: Follo barnevernvakt – organisering av interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barnevernet, datert 03.05.04.  
 
Rådmannskollegiet sluttet seg til konklusjonen i rapporten, som lød: 
 
”Skal man forebygge helse- og sosiale problemer er det viktig å komme tidlig inn i et barns 
liv. Helsestasjoner og barnehager vil være de viktigste arenaer for å fange opp familier i 
risikosonen/barn med avvikende atferd m.v. på et tidlig stadium For å forebygge at problemer 
utvikler seg er det viktig at hjelperne nærmest familiene er i stand til å fange opp 
risikosituasjoner og møte disse på en faglig god og profesjonell måte. . 
 
Ut fra dette synes det å være viktig å prioritere tiltak på det forebyggende plan. Det er viktig at 
kommunene tilrettelegger for tilføring av kompetanse og arenaer for tverrfaglig samarbeid, for 
å kunne gjøre et bedre faglig arbeide på feltet.  
 
Ut fra det foreliggende materiale kan det se ut til at dagens akuttberedskap innen 
barnevernfeltet i Follo er tilstrekkelig, og at innsatsen bør gå på det forebyggende og 
behandlende feltet i forhold til rusmisbruk og psykisk helse blant barn og unge. 
Antall henvendelser til vakten er få og for noen kommuner færre i 2003, enn tidligere år. 
 
Siden barnevernsvakten ble etablert har de enkelte kommuner, politi og Folloklinikken 
utviklet tilbud som tidligere ikke eksisterte. Dette kan antas å være årsaken til det forholdsvis 
beskjedne antall henvendelser til barnevernvakten.  
 
Når man sammenligner antall henvendelser (1767) til Alfateamet, som kun omfatter 3 
kommuner, og henvendelser til barnevernsvakten (84) så synes det å være viktig at 
kommunene prioriterer forebyggende tiltak etter samme modell, enten i egen regi eller 
sammen med andre. 
 
Dagens ordning med en bakvakt i helger ser ut til å dekke kommunenes behov for en 
akuttberedskap for barn og unge utenom barneverntjenestens åpningstider. 
 
På denne bakgrunn anbefales at nåværende ordning videreføres.” 
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Forslag om utvidelse av Follo barnevernvakt: 
Politiet i Follo gjorde i brev datert 02.02.05 en henvendelse seg til barneverntjenestene i 
regionen angående akuttberedskapen på hverdager etter kontortid. Her fremkommer det at de 
er av den oppfatning at de ikke kan ha et system hvor de skal prøve å ringe hver enkelt ansatt i 
barnevernet inntil de får kontakt med en som kan bistå politi. 
 
Bl.a på denne bakgrunn behandlet representantskapet for Follo barnevernvakt sak om 
utvidelse av vaktordningen på sitt møte 27.09.05 og vedtok følgende: ”Forslag til utvidelse av 
Follo barnevernvakt sendes ut til deltakerkommune.” 
 
Leder for barnevernvakten utarbeidet et notat, datert 5.2.06, Follo barnevernvakt – alternative 
modeller for organisering. 
 
Rådmannskollegiet behandlet nevnte notat i sitt møte 16.02.06. Notatet drøfter to alternative 
modeller i tillegg til dagens modell. Rådmannsutvalget anbefaler alternativ 1, slik dette 
fremkommer i notatet: 

• Alternativ 1 vurderes som det beste alternativ for utvidelse og organisering av Follo 
barnevernvakt 

• Vakten bemannes med 2,65 stilling inklusive daglig leder 
• Barnevernvaktene ansettes i Follo Barnevernvakt IKS og lønnes i h.h.t. gjeldende 

tariffavtale for kommune. Det utarbeides egen arbeidsinstruks 
• Vakten holder åpent fra mandag til og med torsdag i kontortiden og i tidsrommet 1700 

- 2400 
• Vakten er stengt fra mandag til og med torsdag i tidsrommet 0000 - 0800 og 1530 - 

1700 
• Vakten holder åpent og/eller har beredskapsordninger alle fredager og i helger og 

høytider  
 
Rådmannskollegiet anbefalte i dette møte å endre selskapsform fra et IKS, jfr. lov om 
interkommunale selskaper, til et samarbeide i henhold til kommunelovens §27. 
 
Saken ble fremmet for ordførermøtet 06.03.06. Følgende vedtak ble fattet: ”Saken utsettes til 
ordførermøtet 05.04., og da presenteres også utkast til felles saksframlegg.” 
 
I referatet fra ordførermøtet 5.4.06 står følgende:  
”Det ble foreslått et nytt pkt. 3, om å omarbeide selskapsavtalen til vedtekter etter gjeldende 
standard for §27-selskaper i Follo. I tillegg ble det understreket at virksomheten skal 
lokaliseres til Follo politikammer. 
Vedtak: Fremlagt forslag til vedtekter med nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.” 
 
Ordførermøtet kom frem til en omforent løsning til utvidelse av Follo barnevernvakt i sitt 
møte 5. april 2006. Det ble der bestemt at saken oversendes til kommunene for politisk 
behandling snarest mulig. 
 
Endring av selskapsform - argumenter 
Argumenter for å endre selskapsform til §27-samarbeid er dels vektleggingen av at det er en 
usikkerhet i dagens organisasjonsform (IKS) og dels at en ønsker å markere en tydeligere 
tilknytning mellom FBV og kommunens ledelse. Videre er det fra Follo Distriktsrevisjon 
kommet til dels kritiske merknader til dagens selskapsform. Follo distriktsrevisjon skriver i sin 



  Sak 46/06 

årsberetning for 2004 til Follo barnevernvakt IKS bl.a. følgende: ” … det formelle grunnlag 
for å etablere Follo barnevernvakt som et IKS-selskap og eget rettssubjekt bør vurderes på 
nytt, da selskapet i dag ikke ivaretar sitt arbeidsgiveransvar fullt ut i samsvar med IKS-loven. 
Bortsett fra daglig leder i 20% stilling har selskapet ellers ikke ansatte, men har avtale om 
vaktordninger med ansatte i deltagerkommunene. De som har avtaler med selskapet er ikke 
sikret opptjening av rettigheter i KLP, da selskapet ikke har eget medlemskap. Hvis selskapet 
skal opprettholdes som et IKS må de som har arbeidsoppgaver i selskapet ansettes og 
selskapet må fullt ut ta konsekvensene av å være et eget rettssubjekt. Alternativt bør selskapet 
omdannes til et §27-samarbeid.” 
 
Ved å organisere selskapet i tråd med kl. §27 legger en også til rette for at vertskommunen 
skal bistå daglig leder og styret i spørsmål der virksomheten ikke har tilfredsstillende 
kompetanse, slik som for eksempel personalspørsmål, lønnsforhandlinger, økonomiske og 
juridiske spørsmål etc. 
 
Dersom en endrer selskapsform til §27-samarbeid må vedtektene (Selskapsavtale for Follo 
Barnevernvakt) endres. 
 
Kostnadsfordeling 
I gjeldende vedtekter blir kostnadene fordelt etter innbyggertall, jfr. pkt. 6.3 i vedtektene, hvor 
det står: ”Deltakerne betaler 100 % av selskapets nettokostnader fordelt etter innbyggertallet i 
den enkelte kommune pr. 01. 01. det enkelte året. Tilskuddet fra den enkelte deltakeren betales 
forskuddsvis a`konto.” 
 
Rådmannskollegiet foreslår at 50% blir fordelt etter innbyggertall og 50% etter 
aktivitet/medgått ressursbruk i forslag til nye vedtekter. Begrunnelsen for dette er at erfaringer 
viser at det er store forskjeller i deltakerkommunenes bruk av Follo barnevernvakt.  
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I forbindelse med evaluering av Follo Barnevernvakt i 2003/2004 utarbeidet Ås kommune, på 
vegne av Rådmannskollegiet, en rapport som konkluderte med at akuttberedskapen på 
barnevernfeltet var tilstrekkelig. Rådmannskollegiet sluttet seg til denne konklusjonen ved 
behandlingen 27.10.04. 
 
Etter en henvendelse fra politiet i Follo datert 2.5.2005, vedrørende behovet for en styrking av 
barnevernvakten, ble saken på nytt tatt opp i Rådmannskollegiet, og senere i ordførermøtet. 
Det ble konkludert med at man ønsket å utvide vakten og bemanne den med 2,65% stilling 
inkludert leder i 100%.  
 
Ås kommune er ikke kjent med at det foreligger dokumentasjon på at behovet for en utvidet 
akuttberedskap i barnevernet har økt siden evaluering av barnevernvakten ble foretatt i 2004. 
 
Leder for barnevernvakten vil i en utvidet ordning være tilgjengelig i kontortiden og vakten 
skal være åpen på hverdagsettermiddager, i tillegg til å være åpen eller ha beredskap på 
fredager og i helger og høytider. (Alternativ 1 i notat til Rådmannskollegiet datert 5.2.06). 
 
Ås kommune har under behandlingen uttrykt skepsis i forhold til behov for utvidelse av 
barnevernvakten, men har ikke fått støtte for dette synspunktet fra de øvrige Follokommunene. 
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Ås kommune er også skeptisk til at vakten skal være betjent i kontortiden, når 
barneverntjenesten er tilgjengelig. Ås kommune mener at barneverntjenesten er det rette stedet 
for henvendelser i åpningstiden.  Heller ikke dette synet er blitt vektlagt av de øvrige 
kommunene. 
 
For barneverntjenesten i Ås er det likevel ikke noe alternativ å trekke seg ut av Follo 
barnevernvakt. Et slikt alternativ vil føre til at ansatte i barnevernet blir kontaktet på fritiden, 
noe som vil være en tilleggsbelastning i en fra før krevende arbeidssituasjon. 
 
Utfra sakens realiteter finner derfor rådmannen det riktig å videreføre samarbeidet i den nye 
ordningen med sikte på å være en pådriver for å utvikle en vaktordning som etter Ås 
kommunes syn i størst mulig grad tjener brukerne. Den nye ordningen vil innebære en 
merkostnad i årlige driftskostnader på ca. kr.100.000,-. Merkostnaden må imidlertid vurderes i 
lys av barnevernstjenestens samlede budsjett som i Ås er på ca. 12 millioner. 
 
Det innstilles derfor på at Ås kommune slutter seg til forslaget om å utvide Follo 
barnevernvakt, forutsatt at de øvrige Follokommunene vedtar utvidelsen. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 47/06 

 

 
Utv.sak nr 47/06 
PRISTILBUD PÅ SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &01  Saknr.:  06/1003 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 20/06 16.08.2006 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 47/06 30.08.2006 
 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.08.06 vil bli fremlagt i møtet. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.08.2006: 
1. Ås kommune inngår kontrakt med HAFSLUND SIKKERHET BEDRIFT AS for 

kontroller av salgs- og skjenkesteder i henhold til de krav kommunen, alkoholloven og 
røykeloven forutsetter. 

2. Ås kommune legger Hafslund standard rammeavtale til grunn for avtalen. 
3. Kontrakten inngås for 2 år - fra 1.10.2006 og til 30.9.2008. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.08.2006: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

_____ 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

_____ 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 32/04 Kontroll med røykeloven 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse-o g sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Tilbud fra Hafslund 
2. Tilbud fra Securitas 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Kunnskapsprøve for salgs- og skjenkekontrollører (begge firma). Unntatt offentlighet. 
2. Instruks og generelt om skjenke og salgskontroller – Securitas (Konfidensielt) 
3. Alkoholloven i praktisk bruk – Hafslund.   
4. Kompendium alkoholloven. 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Securitas AS 
Hafslund sikkerhet bedrift AS 
Helse- og sosialsjefen/Hovedutvalg for helse og sosial 
 
           
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Kontrakten kommunen har med Securitas om kontroll av salgs- og skjenkesteder løper ut i 
september 2006 og ble sagt opp av kommunen 28.4.2006. 
 
Ås kommune har via annonse på internett og i brev 28.4.2006 til firma, bedt om å få pristilbud 
på salgs- og skjenkekontroller med 1 eller 2 kontrollører, samt om røykeloven overholdes. 
Fristen var satt til 9. juni 2006.   
 
Det var ved fristen utløp innkommet to tilbud – ett fra Securitas As og ett fra Hafslund 
Sikkerhet bedrift AS. 
 
PRISTILBUDET FRA HAFSLUND: 
Salgskontroller 
1 kontrollør 364,- inkl Mva Dagtid 
2 kontrollører 728.- inkl Mva Dagtid – firma anser det som uaktuelt med to 
 
Skjenkekontroller (inkl. Mva) 
1 kontrollør 364.- Dagtid 
2 kontrollører 731.- Dagtid 
2 kontrollører 872.- Kveld/natt 
 
Ekstrabestilling med kortere varsel enn 36 timer før oppdraget starter, innenfor fristen på 36 
timer som ordinære kontroller. 
1 kontrollør 601.- Dagtid 
2 kontrollører 1365.- Kveld/natt 
 
Alle priser er inkludert kjøring til og fra kontrollstedet. Nødvendig inngangsbilletter, mat og 
drikke faktureres sammen med utført kontroller. 
 
Hafslund har en standard rammeavtale som beskriver godt hvilke krav som er satt til firma, til 
kontrollørene, hvilken opplæring som blir gitt og til samarbeid med kommunen. Vedlegg 1 
side 3.  
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For å øke kvaliteten på kontrollene som utføres, har Hafslund Sikkerhet ansatt en Controller 
som behandler alle rapporter som kommer inn. Dette for å sikre god kvalitet. Har kommunen 
klager på utøvelse kontrollene er det denne personen som skal kontaktes. 
 
 
TILBUD FRA SECURITAS 
 
Salgskontroller 
1 kontrollør 360.-  eksl. mva 450 inkl mva 
2 kontrollører 570.-  eksl mva 712,50 inkl mva 
 
Skjenkekontroller  
2 kontrollør 780 eksl. 

mva 
975 inkl mva Inkl. røykekontroll 

2 kontrollører 680.- eksl. 
Mva 

850 inkl mva Eksl. røykekontroll 

 
Ekstrakontroller vil koste det samme hvis de blir varslet i god tid. På kort varsel, under en uke, 
vil prisen stige med 50% i tillegg. 
Nødvendig inngangsbilletter, mat og drikke faktureres sammen med utført kontroller. 
 
Firma har lagt ved hvilken kunnskapstest kontrollørene må bestå, for øvrig ingen beskrivelse 
av hvilke krav som settes til de ansatte. De har heller ikke beskrevet hvordan rapportene følges 
opp av firma før de oversendes kommunen. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
Pristilbudene 
 Hafslund Securitas  
1 kontrollør 364 450  
2 kontrollører 728.- 712, Hafslund ser det som unødvendig med 2 
 
Skjenkekontroller  
1 kontrollør 364.- Ikke oppgitt  
2 kontrollør 731.-/8721) 975 Inkl. røykekontroll 
2 kontrollører 2) 850 Eksl. Røykekontroll 

a. Firma har ulik pris for dag og kveld/natt. 

b. Hafslund tar ikke ekstra ved kontroll av røykeloven.  

 

Totalt sett er det Hafslund som har gitt det beste pristilbudet. I tillegg har de beskrevet 
hvordan kontrolltjenestene utføres, hvordan rapportene følges opp av selskapet på en langt 
bedre måte enn Securitas.  Opplæring og kunnskapsprøven er helt lik i begge firma. 
 
Hafslund har gitt det beste tilbudet og rådmannen anbefaler at kommunen inngår avtale med 
Hafslund Sikkerhet Bedrift As for 2 år. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 48/06 

 

 
Utv.sak nr 48/06 
OMGJØRING AV OMSORGSBOLIG TIL FELLESAREALE FOR BEBOERE OG 
KONTORANSATTE - DR. SØDRINGSVEI 10 - FØRSTE ETASJE. 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: H41  Saknr.:  06/1686 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 21/06 16.08.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/06 17.08.2006 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 48/06 30.08.2006 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 20.08.06 vil bli fremlagt i møtet. 

_____ 
 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for helse og sosial 16.08.2006 og Hovedutvalg for teknikk og 
miljø 17.08.2006: 
1. Det godkjennes at en leilighet i første etasje i dr. Sødringsvei tas i bruk for beboere og 

ansatte. 
2. Tap av husleieinntekter søkes dekket ved budsjettregulering 2.tertial 2005. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.08.2006: 
Votering: Innstillingen ble vedtatt 8-1 (Frp). 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.08.2006: 
Anne Mari Hojem Borge (A) fratrådte som inhabil da hun som hovedverneombud har uttalt 
seg i saken, jf. kommunelovens § 40.  
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). 

_____ 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgenes innstillinger. 

_____ 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse- og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskap 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt:  
Uttalelse datert 08.08.06 fra hovedverneombudet: ”Vurdering av arbeidsforholdene ved dr. 
Sødringsvei 10.” 
 
Utskrift av saken sendes til:   
Bolig- og eiendomssjef 
Helse- og sosialsjef 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
I Dr. Sødringsvei, første etasje bor det personer med behov for tilsyn hele døgnet. Da disse 
flyttet inn var helsetilstanden langt bedre enn i dag og det er nå ikke forsvarlig at de blir 
overlatt til seg selv uten tilsyn.  
 
Da fremtidig behov for sykehjemsplasser ble utredet i 2004, ble det sagt at beboere i boliger 
med døgnbemanning ikke skulle flyttes til sykehjem. Flere av de som bor i Dr. Sødringsvei er 
vurdert til å være sykehjemspasienter. 
 
Da omsorgsboligene ble bygget var det med tanke på at hjemmesykepleietjenesten skulle gi 
tjenester til beboerne og det ble ikke lagt til rette for en personalbase i disse byggene.  
 
Før blokken i nr 10 var ferdig bygget, ble boligen i Ljungbyveien vurdert til å være for liten 
fordi beboerne trengte mange hjelpemidler. Disse ble derfor flyttet til Dr. Sødringsvei 10. 
Personalet skulle benytte personalbasen utenfor boenhetene. 
  
Det har vist seg at personalet må være til stede i boligen og de har derfor satt en skrivepult, Pc 
og telefon ved veggen i korridoren. Det gjør det vanskelig å komme forbi for personer med 
rullatorer/rullestol og er i strid med brannvernsloven. Det er også vanskelig å overholde 
taushetsplikten siden de ansatte sitter der hvor alle går forbi.  Det fysiske arbeidsmiljø er 
derfor ikke godt nok. 
 
Beboerne sitter i korridoren når de spiser felles middag eller har andre hyggelige 
sammenkomster. De er lett synlig for alle andre som bor i 2 og 3 etasje og det føles ikke som 
ett hjem for disse. 
 
Fra og med august er det en ledig leilighet som ligger beleilig til i 1 etasje. Helse- og sosial 
ønsker å bruke stuen til fellestue for beboere og bruke soverommet til kontor for ansatte. 
Leiligheten skal ikke bygges om og kan lett omgjøres til bolig igjen. 
 
Ved å ta i bruk leiligheten til fellesareale og til kontor mister kommunen husleieinntekter på 
vel 6000kr/mnd. Dette må søkes inndekket ved neste budsjettrullering. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at leiligheten blir brukt til fellesareale og til kontor for de ansatte. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 49/06 

 

 
Utv.sak nr 49/06 
UTTREDEN AV POLITISKE VERV - OLA FLATEN (SP). NYVALG 
 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033 &16 Saknr.:  06/1774 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 49/06 30.08.2006 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.08.06 vil bli lagt frem i møtet. 

_____ 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. Ola Flaten (Sp) registreres som endelig uttrådt fra sitt politiske verv i kommunestyret og 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Uttredenen har konsekvenser for Senterpartiets kommunestyrerekke.  
Ordføreren foretar med dette nytt valgoppgjør etter valglovens §14-2:  
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr. 7 Håkon Kvarme (Sp). 
 

2. Som nytt 2. varamedlem til Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
 
Ordføreren i Ås, 22.08.06 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret   
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Oversikt over aktuelle utvalg 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Søknad om fritak av 24.07.06 fra Ola Flaten 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ola Flaten 
Underretning til Håkon Kvarme (Sp) i samsvar med valglovens § 11-13. 
Valgte person 
Ref. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 



  Sak 49/06 

SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Ola Flaten (Sp) søker om fritak fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, da han flyttet til Askim kommune. Permanent flytting er 
registrert av Folkeregisteret flyttet 06.07.06. Det fremkommer i søknaden at flyttingen er 
varig. 
 
Ola Flaten (Sp) har følgende verv: 
Varamedlem av: • Kommunestyret 

• Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 

Uttreden: 
Ved registrert utflytting fra kommunen tapes valgbarheten og man trer automatisk ut av 
vervet, jfr. kommunelovens § 15 nr. 1. Dersom tilbakeflytting innen to år registreres, skal 
gjeninntreden i vervet vurderes.  
 

Opprykk og nyvalg: 
 
Kommunestyret, varamedlem, jf. valglovens § 14-2 nr. 2: 
Det skal foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom ordføreren 
finner dette nødvendig. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – varamedlem, jf. kommunelovens § 16 nr. 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til et folkevalgt organ valgt av 
kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller 
midlertidige varamedlemmer. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal suppleringsvalg skje fra 
den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for å fylle opp Sp’s vararekke i 
kommunestyret.  
Etter gruppeleders (Sp) vurdering vil det være behov for å fylle opp Sp’s vararekke i 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
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Vedlegg 1 
Vedlegg til saksfremlegg i F og K 30.08.06 

Kommunestyret 
Senterpartiet: 1. Linda Arstad 
Ellen Syrstad          Varaordfører 2. Ola Flaten 
Ola Heir 3. Kjell Thirud 
John Morken 4. Odd Rønningen 
Liv Korslund          5. Einar Eldorhagen  
 6. Bård Hopland 
 7. Ole Kristian Finstad 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

Medlemmer:  Varamedlemmer  
1. Odd Ragnar Jensen         Nestleder    A 1. Ivar Ekanger                    A
2. Eli Kolstad                      Leder        A 2. Goran Jorganovic                          A 

 3. Nina Ramberg                               A 
 4. Rolf Berentsen              A 

3. Saroj Pal                                        SV 1. Anne Wetlesen                    SV 
4. Frode Gundersen                           SV 2. Erling Krogh                         SV 

 3. Sigrun Borgersen                       SV 
 4. Magnus Krogstad Bauer                SV 

5.Torill Horgen                                 FrP 1. Else Marie Ek                            FrP 
 2. Terje Michaelsen            FrP 
 3. Jeanette Csuja Varberg                FrP    

6. Hilde Kristin Eide Marås              H 1. Christian Hellevang                   H     
  2. Arne Kaldahl                               H 

 3. Ulf Oppegård               H 
7. Liv Korslund                                 Sp 1. Einar Eldorhagen                        Sp 

 2. Ola Flaten Sp 
 3. Gunvor Sandvold                     Sp 

8. Eirik Nordhagen  V 1. Annett Michelsen                      V 
 2. Åse Sekkelsten                            V 

  3. Olav Haugdahl               V 
9. Jon-Geir Dittmann                        KrF 1. Irene Pytte                                      KrF 
  2. Jon Aaeng                                      KrF 
  3. Bjørg Malme                                  KrF 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 50/06 

 

 
Utv.sak nr 50/06 
SØKNAD OM FRITAK TOM 31.12.06 FOR KOMMUNALE VERV  
- JOHN MORKEN (SP) 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  06/1585 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet     /06 30.08.2006 
Kommunestyret 50/06 30.08.2006 
 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.08.06 vil bli lagt frem i møtet. 

_____ 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. John Morken(Sp) fritas midlertidig fra sine politiske verv i:                                

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, Hovedutvalg for teknikk og 
miljø, Søndre Follo Brann- og redningsvesens styre.                 
Fritaket gjelder fra vedtaksdato til og med 31.12.06. 

2. (eventuelt) Følgende velges som midlertidige vararepresentanter til  
• Formannskapet: 
• Administrasjonsutvalget: 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
• Søndre Follo Brann og redningsvesen – styret: 

3. Som konsekvens av fritaket: 
• rykker Linda Arstad (Sp) opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret. 

 
Ordføreren i Ås, 22.08.06 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg pr. 21.08.06. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om midlertidig fritak datert 29.06.06 (unntatt offentlighet, Offl §5a/Fvl §13) 
Komplett oversikt over aktuelle styrer, råd og utvalg per 01.08.06 
 
Utskrift av saken sendes til: 
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John Morken 
Linda Arstad 
Valgte personer 
Referatsak i administrasjonsutvalget, Hovedutvalg for teknikk og miljø, Søndre Follo Brann- 
og redningsvesen – styret 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU/Internett 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
John Morken (Sp) søker i e-post av 29.06.06 om midlertidig fritak fra politiske verv til 
31.12.06. Søknaden begrunnes med at helsesituasjonen i familien vil gjør det uforholdsmessig 
belastende å følge opp politiske verv i tillegg til arbeidet.  
 
John Morken (Sp) har følgende verv: 
Medlem av: • Kommunestyret 
Varamedlem av: • Formannskapet 

• Administrasjonsutvalget 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø 
• Søndre Follo Brann- og redningsvesen - styret 

 
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, 
jf. kommunelovens § 15 nr. 2.  
 
I følge kommentarutgaven til kommuneloven vil fritaksgrunn i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de 
plikter vervet medfører. Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det 
deretter vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både 
søkerens og kommunens situasjon.  
 

Opprykk og nyvalg: 
Kommunestyret – medlemmer, jf. kommunelovens § 16 nr. 1: 
Midlertidige fritak medfører opprykk for den tiden fritaket varer i samsvar med kommune-
lovens § 16 nr. 1. Dersom søknaden innvilges medfører det at Linda Arstad (Sp) rykker opp 
som midlertidig fast medlem i kommunestyret.  
Det er ikke anledning til å foreta midlertidige nye valgoppgjør for å fylle opp ledige 
varaplasser etter opprykk. 
 
Ledige varaplasser i formannskap, administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for teknikk og 
miljø og Søndre Follo Brann og redningsvesens styre, jf. kommunelovens § 16 nr. 5: 
Etter opprykk vil det bli ledige varaplasser. Kommunestyret har anledning til å velge 
midlertidige varamedlemmer i samsvar med kommunelovens bestemmelser:  
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal 
suppleringsvalg skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser 
det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er 
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mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet.  
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ordfører tilrår at søknad om midlertidig fritak innvilges og at det velges midlertidige vara til 
formannskap, administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for teknikk og miljø og Søndre Follo Brann 
og redningsvesens styre. 
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  Vedlegg 1                            
  Vedlegg til saksfremlegg i F og K 30.08.06  
 
Kommunestyret 
Medlemmer Varamedlemmer: 
Senterpartiet: 8. Linda Arstad 
Ellen Syrstad                Varaordfører 9.    (Ola Flaten uttrådt) 
Ola Heir 10.Kjell Thirud 
John Morken 11.Odd Rønningen 
Liv Korslund          12.Einar Eldorhagen  
 13.Bård Hopland 
 14.Ole Kristian Finstad 
 
Formannskapet (valgstyret) 
Medlemmer:  Varamedlemmer:  
7. Ellen Syrstad     Varaordfører   Sp 1.  Ola Heir                                Sp 
  2.  Liv Korslund     Sp 
  3.  John Morken                   Sp 
 

Administrasjonsutvalget   
Medlemmer:  Varamedlemmer:  
6. Ellen Syrstad                  Sp 1.  Ola Heir                                  Sp 
  2.  Liv Korslund    Sp 
  3.  John Morken                 Sp 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)   
Medlemmer: Varamedlemmer: 
8. Linda Arstad                                            Sp 1. John Morken                           Sp 
 2. Odd Rønningen                        Sp 
 3. Bård Hopland                           Sp 
 

Søndre Follo Brann- og Redningsvesen - Styret     
Medlemmer:   Personlig vara:  
F Jørn Beldring - leder H Tore Velde FrP 
F Hanne Dølheim SV Ranveig Johansen PP 
V Ragnhild Lervik Johansen - nestleder A Svein Erik Simonsen FrP 
F Pål Jargel H Rolf Andre Simonsen Uavh. 
Ås Arne Hillestad FrP John Morken  Sp 
Ås Gro Haug H Anne Gro Abrahamsen H 
 
 


