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MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem,  

møterom 1-3, 1.etg (OBS: endret møterom) 
 

24.08.2011 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
ORIENTERINGER: 
• Orientering om prosjektet: ”strategisk kompetansestyring” v/prosjektgruppen. (fra 

kl. 19.00-19.30) 
• Orienteringer v/konstituert rådmann 
 
DRØFTINGSSAK: 
• Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015  

(inkluderer ”samhandlingsreformen” i Ås & Follo og omorganisering av pleie & 
omsorgstjenestene i Ås kommune) 

 
 
Saksliste:  
 
HS-sak 18/11 11/2765  

RETNINGSLINJER FOR STØY FRA INNENDØRS- OG UTENDØRSKONSERTER I 
ÅS KOMMUNE 
 
 
 
 
 
Ås, 16.08.2011 

 
 

Anne Odenmarck 
(leder) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu,  
tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 



 2 

 
DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 24./25.08.2011 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 08.06.2011 i F-sak 31/11. Formannskapets vedtak lyder: 

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 
saksutredningen.  

2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:  
Sentraladministrasjonen:    66 128 
Oppvekst og kultur:  299 815 
Helse- og sosial:  224 300 
Teknikk og miljø:    86 127 

 
Prioriterte innsatsområder 
Den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske signaler fra plan- og budsjettkonferansen 4.05.11 
foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 
 
Oppvekst og kultur 
 
Kultur 
• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i 

Ås og fylle kulturhuset med innhold.   
 

Kvalitet 
• Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 
• Planlegge utbygging av Solberg skole 
•  Ferdigstille ”Skolebruksplanen”, om skolestrukturen i Ås kommune 
 

Helhetlig og utvidet skoledag 
•  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO 
 
Helse og sosial 
 
Ny helse og omsorgslov fra 01.01.2012 (Samhandlingsreformen) 
• Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 

nye oppgaver og nye muligheter.  
• Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektiv implementering av 

Samhandlingsreformen 
 
Ny Folkehelselov fra 01.01.2012 
•  Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 

nye oppgaver og nye muligheter. 
 



 3 

 
Demografisk utvikling 
• Planlegge utbygging av eldreomsorgen for den neste 4 års perioden. 
 

Forebygge fattigdom 
• Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 

bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier 
 

Tekniske tjenester 
 
• Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 
• Stoppe forfallet i bygningsmassen 
• Stoppe forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 
• Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte 

målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015) 
• Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av 

eiendomsavdelingen 
 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Lokalsamfunnsutvikling 
• Fokusere på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 

- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus 
   på bred medvirkning, involvering og forankring 
- Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne 
- Etablere fjernvarme i sentrum 
- Etablere et sentrumsforum 

• Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for 
husdyrforsøk slik at disse legger til rette for at flyttingen av NVH/VI blir vellykket for 
universitetet og lokalsamfunnet.  

• Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som 
skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske 
satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og Etablering av kunnskapsbedrifter i 
Ås.  

 

Medarbeidere 
• Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi 
• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA-

avtale 
 

Økonomi 
� Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektivisering av administrative 

arbeidsprosesser. 
• Videreføre et høyt fokus på økonomistyring  
• Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 
• Ha økt fokus på innkjøp 
 
Service og kommunikasjon. 
• Innføre fullelektronisk arkiv 
• Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.  
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REFERATSAKER TIL HHS 24.08.2011. 
 
1. Forvaltningsmelding fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 24.06.2011. 

Bekreftelse på mottatt klagesak fra Ås kommune 15.06.2011 vedrørende Pizza 
Baron AS.  

 
 
 
DELEGERTE VEDTAK 
24.05.2011 – 10.08.2011 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
 
1. SAK NR: 1/11 (løpenr.11786/11) 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
14.06.2011. Sted: Norsk Landbruksmuseum, Søker: Annabel Danson. 

 
2. SAK NR: 16/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
09.06.2011. Sted: Norsk Landbruksmuseum. Søker: Ida Vesseltun. 

 
3. SAK NR: 17/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
15.06.2011, Sted: Norsk Landbruksmuseum. Søker: Annabel Danson. 
 

4. SAK NR: 18/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkeskjenkebevilling ved 
eventarrangementer. Søknad datert: 16.05.2011, Sted: Tusenfryd AS. Søker: 
Tusenfryd AS v/Kristian Sjøseth. 

 
5. SAK NR: 20/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
06.08.2011, Sted: Tokerud gård/Westernbyen. Søker: Frode Grimlid. 
 

6. SAK NR: 21/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
27.06.2011, Sted: Norsk Landbruksmuseum. Søker: Marte Dalen 

 
7. SAK NR: 22/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
09.07.2011, Sted: Norsk Landbruksmuseum. Søker: Louis Wibe og Tuva Krogh 
Widskjold. 

 
8. SAK NR: 23/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
10.09.2011, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Anne Line Bjørnstad. 
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9. SAK NR: 24/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning. 
Dato: 19.08.2011 og 20.08.2011, Sted: Telt v/gårdsplass tilhørende Liahøi 
Forsamlingslokale. Søker: Thorleif Andresen. 
 

10. SAK NR: 25/11 
Melding om delegert vedtak – endring av styrer. Dato: 28.07.2011. Sted: Kiwi 541 
Ås, Brekkeveien 3, 1430 Ås. 
 

11. SAK NR: 26/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
27.08.2011. Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Cameron Sharp. 
 

12. SAK NR: 27/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
24.09.2011. Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Svein Dagfinn Vestheim. 

 
13. SAK NR: 28/11, løpenr. 15053/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenketid og skjenkerett. Dato: 
13.08.2011. Sted: tunet på området til Kafé Noi. Søker: Ivar Dahl Hansen. 

 
14. SAK NR: 29/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkerett. Dato: 24.08.2011. 
Sted: tunet på området til Kafé Noi. Søker: Ivar Dahl Hansen. 
 

15. SAK NR: 30/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkerett. Dato: 25.08.2011. 
Sted: tunet på området til Kafé Noi. Søker: Ivar Dahl Hansen. 
 

16. SAK NR: 28/11, løpenr. 15298/11. 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 17. 
og 18.02.2012. Sted: Fossum salmakeri. Søker: Bengt Steinsland. 
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HS-sak 18/11 
RETNINGSLINJER FOR STØY FRA INNENDØRS- OG UTENDØRSKONSERTER 
I ÅS KOMMUNE 
 

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: K25 &00 Saknr.:  11/2765 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 18/11 24.08.2011 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune legger veilederen IS-0327: ”Musikkanlegg og helse” (av april 
2011) til grunn i sin saksbehandling (søknader og klager), i saker som 
omhandler innendørs – og utendørskonserter og støyproblematikk. 

 
2. Kommunen skal ha forhåndsvarsling om utendørs konserter og lignende med 

høytalerbruk. Arrangør varsler kommunen i god tid, og senest 3 uker før 
konserten avholdes. (jf. forskrift om miljørettet helsevern, § 13) 

 
3. Naboer skal varsles av arrangør om utendørs konserter. Type arrangement, 

arrangør, og start- og sluttidspunkt kunngjøres. Kommunen kan ut fra behov 
presisere nærmere detaljer for arrangør. 

 
4. Kommunen skal også ha forhåndsvarsling om innendørs konserter med 

høytalerbruk dersom konserten varer lenger enn kl. 23.00. Arrangør skal varsle 
kommunen senest 3 uker før konserten avholdes. (jf. forskrift om miljørettet 
helsevern, § 13) 

 
5. Varsler, søknader og klager sendes kommunelegen i Ås kommune. 
 
Særlige forhold: 
6. Ås kommune tillater totalt inntil 10 utendørskonserter / arrangementer med 

høyeste tillatte lydnivå pr. år.  

For omkringliggende boliger skal lydnivået ikke overskride følgende verdier: 

Antall arrangementsdager pr år og varighet pr døgn 
 1 – 10 dager/år og < 2 

t/døgn 
1 - 10 dager/år og > 2 
t/døgn 
 

Dag kl 07-19 Lp, Aeq30min ≤ 80 dB Lp, Aeq30min ≤ 75 dB 
 

Kveld kl 19-
23 

LpA, eq30min ≤ 75 dB Lp, Aeq30min ≤ 70 dB 
 

Natt kl 23-07 Lp, AFmax ≤ 55 dB              
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7. Ås kommune regulerer avslutning av disse 10 utendørskonserter / 
arrangementer som følger:  

Søndag – torsdag kl. 23.00. 
  Fredag og lørdag. Kl.23.30. 
 

8. Ved særlige tilfeller kan det søkes om unntak. Et eksempel på særlig tilfelle er 
”UKA i Ås”, som arrangeres annethvert år. Ved særlige tilfeller tillates det totalt 
inntil 20 konserter / arrangementer pr. år. 

 
Rådmannen i Ås, 16.08.2011 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt (konstituert) 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken separat trykt: 
Veileder IS-0327 ”Musikkanlegg og helse” (Sendt alle medlemmer av HHS 
17.08.2011)  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunelege 1 – Christos Glavas 
UMB 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for 
mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og 
søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselskader.  
 
Det har frem til april 2011 ikke vært noen nasjonale retningslinjer, veiledere eller 
standarder i forhold til temaet ”musikkanlegg og helse”.  Uten noen retningsgiver har 
søknader og klagebehandling på dette området (Støy fra musikkanlegg) vært 
utfordrende for kommunen. Det er kommunelege 1 som ivaretar dette, innenfor 
fagområdet miljørettet helsevern. 
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Statlige helsemyndigheter har anledning til å gi ut faglig anbefalte generelle normer, 
grenseverdier og standarder mv., for hva som anses som, eller bør være 
helsemessig forsvarlig. Rettslig bindende krav fremgår i hovedsak av lov og 
forskrifter. Grenseverdier og standarder, som utgangspunktet er veiledende, kan 
gjennom kommunale enkeltvedtak gjøres bindende for pliktsubjekter etter 
kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a (jf. Forskrift om miljørettet helsevern). 
 
Vurdering av saken: 
I april 2011 gav Helsedirektoratet ut Veileder IS-0327 ”Musikkanlegg og helse”.  
En veileder angir et omfangsnivå.  For å forenkle saksbehandlingen på området er 
det derfor hensiktsmessig å fatte vedtak om lokale retningslinjer. 
 
Saker kommunen behandler om dette tema er det først og fremst i forhold til 
konserter arrangert ved Universitet for miljø – og biovitenskap (UMB), og de 
omliggende nabohus. Utfordringene er å finne en balanse mellom Universitetet`s 
ønske om å tilfredsstille studentenes kulturelle aspekter av studentlivet, og livskvalitet 
til de berørte naboene. 
 
Ved at det nå har kommet en veileder samt at kommunen definerer noen lokale 
retningslinjer vil dette bidra til enklere saksbehandling og forutsigbarhet for arrangør 
og eventuelle naboer. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen er meget tilfreds med at det har kommet en nasjonal veileder for temaet 
”Musikkanlegg og helse”. Veilederen og lokale retningslinjer vil bidra til enklere 
saksbehandling og forutsigbarhet for arrangør og eventuelle naboer. 
Veileder og lokale retningslinjer anbefales vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
 
 


