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MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem,  

1. etasje, rom 2 og 3. 
 

14.01.2009 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. 
 
Saksliste:  
 

• Orientering om konsekvenser av endringer i Serveringsloven som trådte i kraft 
1.1.2008.    

• Orientering om avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune om 
skolehelsetjenesten ved videregående skoler. 

 
Utv.sak nr. 1/09 08/2834 Side 4 
ETABLERING AV KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING  
 
Utv.sak nr. 2/09 08/2884 Side 7 
TURNOVER/REKRUTTERING I HELSE- OG SOSIALETATEN 2008  
 
Utv.sak nr. 3/09 08/2392 Side 9 
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 2009  
 
 
 
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannens kontor. 
 
 
Ås, 06.01.09 
 
 
 
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 14.01.2009. 
 
1. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen og tobakkskadeloven v/Tusenfryd 

14.11.08. Jf. Saknr. 07/1414-6.   
 
2. Rapport etter kontroll av alkoholomsetningen og tobakkskadeloven 

v/Studentsamskipnaden 14.11.08. Jf. Saknr. 07/1118-7. 
 
3. Grunnlag for beregning av møtegodtgjørelse for Hovedutvalg for helse og sosial. 
 Skjema 1 fra 1.11.2007-31.10.2008. 
 
4. Grunnlag for beregning av møtegodtgjørelse for Sosialutvalget. 
 Skjema 1 fra 14.11.2007-31.10.2008. 
 
5.  Brev av 2.1.09 og 17.12.08 fra Helse og sosialetaten vedrørende serveringsloven - 

åpningstidsbestemmelser i Ås kommune. 
 Jf. Saknr.08/2681. 
 
 
 
DELEGERTE VEDTAK 
5.11.2008-22.12.2008. Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
1. SAK NR.: 34/08 Melding om delegert vedtak, søknad om forlenget skjenketid, 

Studentsamskipnaden, 5.11.2008, jf.saknr.08/416. 
 
2. SAK NR.: 36/08 Melding om delegert vedtak, søknad om utvidet skjenking, Kafe Noi, 

12., 27. og 28.11.2008, jf.saknr.08/424. 
 
3. SAK NR.: 37/08 Melding om delegert vedtak, søknad om utvidet skjenketid, 

Studentsamskipnaden, 19., 26. og 28.11.2008, jf.saknr.08/416. 
 
4. SAK NR.: 38/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling, Liahøi selskapslokaler, 12.09.2009, jf.saknr.08/358. 
 
5. SAK NR.: 39/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling, Ås Rådhus selskapslokaler, 5.12.2008, jf.saknr.08/358.  
 
6. SAK NR.: 40/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling, Antikklåven i Dylterudveien 14, 28.11.2008, jf.saknr.08/358. 
 
7. SAK NR.: 41/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling, Store sal i Ås Rådhus, julebord i Ås Pro, 28.11.2008, jf.saknr.08/358. 
 
8. SAK NR.: 42/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling, Fossum Salmakeri, 6. og 7.2.2009, jf.saknr.08/358. 
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9. SAK NR.: 43/08 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 
skjenkebevilling, Kroer Samfunnshus, 10.01.2009, jf.saknr.08/358. 

 
10. SAK NR.: 45/08 Melding om delegert vedtak, søknad om utvidet skjenkebevilling, Ås 

restaurant AS, 23. og 26.12.2008, jf.saknr.08/427.  
 
11. SAK NR.: 46/08 Melding om delegert vedtak, søknad om forlenget skjenketid, 

Studentsamskipnaden i Ås, 14. og 30.01.2008, jf. sak.nr.08/416. 
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Utv.sak nr 1/09 
ETABLERING AV KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 273  Saknr.:  08/2834 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 1/09 14.01.2009 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det søkes etablert en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for 

overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under Ås kommunes 
barnevernsomsorg, eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune 
i perioden 1954 - 1980. 

2. Rådmannen fremmer ny sak med forslag til vedtekter og finansiering av 
oppreisningsordningen. 

 
Rådmannen i Ås, 06.01.09 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ordførermøtet i Follorådet 
Fylkesstyre i KS Akershus 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Søker  
Støttegruppen i Østfold/Akershus 
Fylkesstyret i KS Akershus 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Ås kommune mottok høsten 2008 søknad om oppreisning / oppreisningsordning i Ås 
kommune. Søker var tidligere plassert i fosterhjem av Ås kommune, hvor hun beskriver å ha 
blitt utsatt for grov omsorgssvikt og overgrep. Søker ble oppfordret til å søke Statens 
Billighetserstatning, da Ås kommune ikke har en kommunal oppreisningsordning. 
 
Fakta i saken: 
 
Hva er en kommunal oppreisningsordning? 

En kommunal oppreisningsordning er en moralsk og "ikke-juridisk" erstatningsordning for 
personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon 
under barnevernets omsorg eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet. Den 
kommer i tillegg til Statens Billighetserstatning. 

Med oppreisningsordningen ønsker kommunen å ta et moralsk ansvar for urett som er begått 
tidligere, ved å gi en uforbeholden unnskyldning for overgrep og omsorgssvikt som barn og 
unge ble utsatt for mens de var under barnevernets omsorg. 

Oppreisningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap. Oppreisningen er ment 
som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser enkelte tidligere 
barnevernsbarn har blitt påført. Størrelsen på oppreisningen varierer i dag fra kommune/fylke 
til kommune/fylke fra kr 200.000,- til maks kr 725.000,-. 

Det er pr dags dato 3 kommuner i Akershus, og 61 kommuner i hele landet med en 
fylkeskommunal – og/eller kommunal oppreisningsordning. Det vil si at halvparten av Norges 
befolkning i dag er tilknyttet en kommune som har vedtatt oppreisningsordninger for personer 
som har vært utsatt for uverdig behandling da de var barn og/eller ungdom under offentlig 
omsorg. 
 
Fylkesvise oppreisningsordninger: 
Det er 6 fylkesvise oppreisningsordninger og 3 fylker som jobber med å få på plass en slik 
ordning. Når fylkeskommunen er med i oppreisningsordningen, oppnår man at perioden 1980-
1993 også blir dekket, samtidig som man får en bedre samordning og sikrer likebehandling i 
flest mulig saker. Kommunene hadde etter at Barnevernloven trådte i kraft i 1954 ansvar for 
barnevernet fram til 1980, mens fylkeskommunene hadde ansvaret fra 1980 fram til den nye 
barnevernloven trådte i kraft i 1993, og videre fram til 2003. 
 
Når både fylkeskommunen og alle kommunene i ett og samme fylke går inn for samme 
ordning vil man sikre at flest mulig mennesker som har vært utsatt for overgrep og 
omsorgssvikt under offentlig omsorg som barn får lik behandling.  
 
Ås kommune: 
På bakgrunn av at Ås kommune har fått en søknad om oppreisning, samt Fylkesmannens 
oppfordring på NRK Tv i programmet ”Puls”, hvor han sammen med søkeren fra Ås belyste 
saken og forskjellene mellom fylkets kommuner, fremmes det nå en vurdering av saken. 
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Fylkesstyret i KS Akershus behandlet sak med mål om å samle oppslutning rundt en 
fylkeskommunal oppreisningsordning. Dette var det ikke oppslutning om. 
 
Fylkesstyret i KS Akershus fattet følgende vedtak i september sak 08/17 ”Oppreisning til 
tidligere barnehjemsbarn”: 
 
”Administrasjonen samler erfaringer og eksempler på kommunale oppreisingsordninger i 
Akershus og bidrar til å gjøre disse eksemplene kjent i fylket.” 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
På bakgrunn av vedtak i Fylkesstyret i KS Akershus, hvor det ikke tas initiativ til et arbeid 
rundt en fylkeskommunal oppreisningsordning i nærmeste fremtid, tilrår Rådmannen at Ås 
kommune bør vurdere etablert en kommunal oppreisningsordning. Det fremmes sak som 
belyser konsekvensene innen 2 halvår 2009. 
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Utv.sak nr 2/09 
TURNOVER/REKRUTTERING I HELSE- OG SOSIALETATEN 2008 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: 410 G00  Saknr.:  08/2884 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 2/09 14.01.2009 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Oversikt for turnover/rekruttering 2008 tas til orientering. 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 06.01.09 
 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23. 
Oversikt over nyansettelser og avsluttede arbeidsforhold i helse og sosialetaten i 2008. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
Helse og sosialsjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Hovedutvalg for helse og sosial ba i møte 12.11.2008 om en orienteringssak vedrørende 
turnover/rekruttering i helse og sosialetaten i 2008. 
 
Fakta i saken: 
Helse og sosialetaten har i underkant av 300 årsverk, og dermed en naturlig turnover i løpet av 
et år.  
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Pleie og omsorg flyttet inn i nytt sykehjem på Moer i februar 2008, og en ny avdeling åpnet 
01.04.2008. (forsterket skjermet enhet) Dette førte til behov for rekruttering og nyansettelser.  
 
Etaten har i løpet av 2008 gjennomført mange ulike rekrutteringstiltak. 
Sommerferieavviklingen innenfor pleie og omsorg måtte allikevel løses med kjøp av tjenester 
fra vikarbyråer, for å kunne avvikle ferie og samtidig ivareta e faglig forsvarlig tilbud med 
lovfestet 24-timers sykepleietjeneste. 
 
Rekrutteringsutfordringer i forhold til enkelte arbeidstakergrupper er merkbare for de aller 
fleste kommuner, også Ås. Utfordringene vi står ovenfor i fremtiden, spesielt innenfor 
eldreomsorgen, vil kreve en aktiv rekrutteringspolitikk. Dette vil belyses i sin helhet i 
”Temaplan for helse og omsorg 2009-2019”. 
 
Vedlagt følger oversikt over nyansettelser og avsluttede arbeidsforhold i 2008. Oversikten 
belyser kun faste ansettelser, slik at i tillegg kommer vikariater og midlertidige ansettelser sett 
i et helhetsperspektiv. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Helse- og sosialsjefen tilrår at oversikten tas til orientering. 
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Utv.sak nr 3/09 
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 2009 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: 033  Saknr.:  08/2392 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 3/09 14.01.2009 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
 

Hovedutvalg for helse og sosialutvalgets møteplan for 2009 
 

1. halvår 2009 
Møtedag Tid Uke Sted 
Onsdag 14. januar Kl. 19.00 3 Moer sykehjem 
Onsdag 11. februar Kl. 19.00 7 Moer sykehjem 
Onsdag 18. mars Kl. 19.00 12 Moer sykehjem 
Onsdag 29. april Kl. 19.00 18 Moer sykehjem 
Onsdag 3. juni Kl. 19.00 23 Moer sykehjem 
 

2. halvår 2009 
Møtedag Tid Uke Sted 
Onsdag 26. august Kl. 19.00 35 Moer sykehjem 
Onsdag 14. oktober Kl. 19.00 42 Moer sykehjem 
Onsdag 11. november Kl. 19.00 46 Moer sykehjem (Budsjettuttalelse) 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 06.01.09. 
 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 62/08 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Møteplan for formannskap og kommunestyret 2009. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen. 
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Utskrift av saken sendes til: 
Helse- og sosialsjef. 
Publiseres på Internett. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for 2009 for kommunestyret og formannskap ble vedtatt i K-sak 62/08, 26.11.08. 
Denne møteplanen er kun retningsgivende for hovedutvalgene, men likevel slik at 
hovedutvalgene holder sine møter i de ukene som er angitt. 
 
Formannskapet vedtok å holde drøftingsmøte 15. april. Til det møtet vil det ikke foreligge 
sakspapirer pga. påsken. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Helse- og sosialsjefen foreslår at det holdes møter kl.19.00 på onsdager som er satt av til 
hovedutvalgsmøter slik som tidligere år. 
 
Moer sykehjem settes opp som møtested, men Helse- og sosialsjefen ønsker å foreslå å flytte 
enkelte møter til etatens enheter etter nærmere avtale. 
 
Det anbefales ikke å holde møte i HHS 15. april fordi administrasjonen ikke vil ha mulighet til 
å forberede saker pga. påsken. 
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VEDLEGG 
     Vedtatt i kommunestyret 26.11.08, K-sak 68/08 

 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE  
OG HOVEDUTVALG 2009 (kun retningsgivende for hovedutvalgene) 
 

1. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 14. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
3 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 28. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
5 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 11. februar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
7 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 4. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
10 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 18. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
12 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 1. april Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
14 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 15. april Kl. 16.30 

 
16 Formannskap – drøftingsmøte hele kvelden 

Onsdag 29. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

18 Formannskap 
Hovedutvalg 

Onsdag 13. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

20 Formannskap 
Kommunestyre 

Onsdag 3. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

23 Formannskap 
Hovedutvalg 

Onsdag 17. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

25 Formannskap 
Kommunestyre 

 
 

2. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 26. august Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
35 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 23. september Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
39 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 14. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
42 Formannskap  

Hovedutvalg  
Onsdag 28. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
44 Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) 

Kommunestyre  
Onsdag 11. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
46 Formannskap (budsjett 1. gang) 

Hovedutvalg (budsjettuttalelse) 
Onsdag 25. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
48 Formannskap (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 
Onsdag 9. desember Kl. 09.00 50 Kommunestyre (budsjettvedtak) 

 


