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Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
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 ORIENTERINGER:  

 Orientering om status i barnevernet v/barnevernsleder Olav Holstad  
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Ås, 06.02.2013 

 

 

Anne Odenmarck 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 14.02.2013 

 

1. Folkehelseprofil for Ås kommune pr. januar 2013 – Folkehelseinstituttet. 

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK 

04.01.2013-18.01.2013 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjef. 

 

1. SAK NR: 1/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 19.01.2013, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Ragne Marie Mostad. 

 

2. SAK NR: 2/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning.  
Dato: 26.01., 09.03. og 04.05.2013, sted: Galleri D6, Søker: Ås kunstforening 
v/Birgitta Fagerstrøm. 

 

3. SAK NR: 3/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 26.01.2013, Sted: Kroer Samfunnshus, Søker: Ås Landbrukslag v/Georg T. 
Ekerholt. 
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HS-sak 4/13 

SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS –  

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 
Gå til saksliste Neste sak>> 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 233 F40 Saksnr.:  13/10 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 4/13 14.02.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune søker Fylkesmannen om barnevernsmidler for 2013 tilsvarende: 

 videreføring av 2,2 stillinger  

 1 ny stilling   

 kompetanseutviklingsmidler. 
 
 
Rådmannen i Ås, 25.01.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Vedlegg.1: Lærings- og utviklingsplan for barnevernstjenesten i Ås kommune, 2013 
Vedlegg.2: Søknadsskjema, FMOA. (elektronisk) 
Vedlegg.3: Utkast til prosjektplan; Regional handlingsplan for vold i nære relasjoner. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Barnevernsleder Olav Holstad 
 
 

SAKSUTREDNING: 
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Fakta i saken:  
I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner kroner til styrking av det 
kommunale barnevernet. Dette er midler til stillinger og midler til kompetanse- eller 
samhandlingstiltak, som bidrar til å styrke barneverntjenesten i kommunen.  
 
For Akershus fylke er det 31.6 stillinger til fordeling, samt 4 110 848 kr til fordeling til 
kompetanse- og/eller samhandlingstiltak.  
  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for søknadsbehandling og fordeling av 
midler i sine fylker. 
 
Midler fra «Satsing på kommunalt barnevern – 2013» vil ikke bare styrke det 
generelle arbeidet i barneverntjenesten, men gi kommunen større muligheter til å 
arbeide med definerte mål og prioritert utfordringer og tiltak som er: 
 

Mål: 
1. Fremme barn og unges velferd og utvikling og arbeide for deres muligheter til 

økt deltakelse i lokalsamfunnet. 
2. Forhindre og begrense utvikling av spesielle problemer i risikogrupper og 

miljøer. 
3. Motvirke og forhindre at allerede eksisterende problemer videreutvikles som 

kan skade barn og unges helse og utvikling ved å gi nødvendig hjelp til rett tid 
på rett sted. 

                                                                            
 

Vurdering av saken: 

 

1. Søknad om driftsmidler: 
 
Videreføring av 2,2 stillinger: 
Etter fylkesmannens tilsyn i 2011 fulgte et omfattende oppryddingsarbeid i 
barnevernet i Ås kommune. I denne fasen, og i arbeidet med å bygge en ny tjeneste, 
har tilførselen av statsmidler hatt en avgjørende betydning. Dette gjelder ikke minst 
styrkingen av den merkantile tjenesten. I det daglige arbeidet er de en viktig faktor i 
implementeringsarbeidet av de mange nye rutiner og retningslinjer i enheten. 
Oppryddingsarbeidet og omleggingen av arkivet er i rute og kommunen håper 
arbeidet skal være sluttført i 2013/2014.  
For å kunne ivareta økonomistyringen er det også utviklet nye prosedyrer. 
Filoverføringer for utbetalinger av honorarer er gjennomført og neste trinn er at også 
lønnsutbetalinger ivaretas på samme måte.  
 

Tjenesten har lagt vekt på å utvikle et lavterskeltilbud med åpne dører og med en 
arealdisponering og interiør som skal gi brukerne nødvendig trygghet når de trenger 
bistand og besøker barnevernets lokaler. I den sammenheng har den merkantile 
tjenesten en viktig oppgave når de møter brukerne som kommer til 
barnevernstjenesten i Ås kommune. For å øke deres kompetanse i dette arbeidet 
skal de nå delta på kurset «Kommunikasjon i møte med mennesker i resepsjon og 
sentralbord». Den merkantile tjenesten er blitt en viktig del av arbeidsfellesskapet. De 
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representerer en kompetanse som er et viktig og nødvendig supplement til den 
sosialfaglige utdanningen i det daglige arbeidet. 

Søknad om midler til en ny stilling: 
De mange interne endringene og oppbyggingen av en ny enhet i kommunen, har lagt 
beslag på mye tid, og krevd mye av den enkelte medarbeider. Selv om arbeidet med 
å implementere de mange endringene vil kreve tid, så begynner barnevernstjenesten 
i Ås kommune å nærme seg «den normale arbeidsdag».  
Mao nye utfordringer synligjøres internt og ikke minst eksternt. Her ligger oppgaver 
som kommunen nå plikter å ta fatt på.  
I denne sammenheng har behovet for å få tilført enheten utrednings- og 
dokumentasjonskompetanse meldt seg. Av den grunn søker Ås kommune om midler 
til en ny stilling for 2013 - en rådgiver stilling som kan ivareta blant annet disse 
oppgavene.  
Dokumentasjon og informasjonsformidling er en viktig del av det daglige arbeid. 
Jevnlig oppdatert dokumentasjon på utviklingen er nødvendig for å kunne foreta 
nødvendige justeringer slik at kommunen er i stand til å levere de tjenestene man er 
pålagt, og som samsvarer med brukernes behov. 

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner er en problematikk som er representert i 
mange saker som barnevernet arbeider med, og som byr på store utfordringer. 
Barnevernstjenesten har i dag et godt samarbeid med Krisesenteret i Follo, og 
incestsenteret i Follo. Det samme gjelder voldskoordinator i politiet i Follo. 

Ås kommune har vært med på å ta initiativ til et regionalt prosjekt i Follo, «Vold i 
nære relasjoner» (vedlegg i saksmappen). Prosjektet skal blant annet arbeide for å 
utvikle en regional plan / nettverk for Follo - kommunene på området forebygging, 
skape et robust fagmiljø i kommunene og tilrettelegge for et bedre tilbud for dem som 
utsettes for vold. Her er det foreslått at barneverntjenesten i Ås deltar i 
prosjektgruppa og representerer barnevernet i Follo. Her forventes det at kommunen 
samarbeider med de andre barneverntjenestene i Follo. Det krever at ulike behov 
analyseres, og at tiltak utredes slik at barn og unge ivaretas på en best mulig måte. 
De samme oppgavene vil barnevernstjenesten bli pålagt i arbeidet med en kommunal 
handlingsplan mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner i Ås kommune. 

Forebyggende arbeid blant barn og unge er et område Ås kommune ønsker å 
vektlegge. Barneverntjenesten har vært i kontakt med Ungdata for å undersøke 
mulighetene for å få gjennomført en standardundersøkelse i kommunen. Skulle dette 
bli realisert, er det naturlig at materialet legger grunnlaget for målretting og spissing 
av innsatsen. Et rullerende planarbeid på dette området med avgrensede resultatmål 
på tvers av etatene kan være en løsning. Medvirkning og deltakelse står sterkt i 
barnevernet generelt. På bakgrunn av FNs barnekonvensjon vil det derfor være viktig 
at det arbeides videre slik at kommunen tar en vurdering om «Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen» (RPR), Rundskriv 
T – 2/08, bør tas i bruk. 

Skal barneverntjenesten være en kvalitativ bidragsyter på dette området og styrke en 
målrettet samhandling i det forebyggende arbeidet, er det behov for å styrke 
dokumentasjons- og utredningskompetansen i enheten. Stillingen vil også bli tillagt 
saksbehandlingsoppgaver i barneverntjenesten, men med et redusert antall saker og 
på avgrensede områder som for eksempel «Vold i nære relasjoner». 
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Det søkes om tilskudd til videreføring: 
20 % Sekretærstilling, merkantil tjeneste       kr.  127 534,- 
(Det søkes her om 20 % dekning av en  
100 % stilling) 
100 % Økonomikons., merkantil tjeneste       kr.  637 670,- 
100 % Enhetsleder                                         kr.  637 670,- 
 
Det søkes om tilskudd til en ny stilling: 
100 % Rådgiver,  ¾ årsverk                           kr.  478 252,- 

 

Til sammen for 2013 (driftsmidler)                 kr. 1 881 126,- 

 

 

2. Søknad om kompetansemidler: 

Begrunnelse for søknaden, kompetansemidler: 

 

I arbeidet med «Strategisk kompetanseplan for Helse og sosialetaten 2012 - 2015», 
ble det foretatt en intern kartlegging av eksisterende kompetanse og av pågående 
etterutdanning/videreutdanning i barneverntjenesten. Videre er det utarbeidet en 
lærings- og utviklingsplan for barnevernstjenesten i 2013, som omfatter både det 
barnevernfaglige og den merkantile tjenesten. (vedlegg i saksmappen) 
 
Søknaden for 2013, kompetansemidler: 

1. Barnesamtalen 

Den dialogiske samtalen har inspirert tjenesten når det gjelder å kommunisere med 
barn og det er et sterkt ønske om å gå videre med «Barnesamtalen» i 2013. 
Søknadsbeløpet er begrenset til 2013, men kursing og veiledning avsluttes først 
høsten 2014. 
Søknadssum: kr. 80 000,- 
 

2. Nemndas arbeid og oppgaver, lovverket – barneverntjenestens utfordringer 
Over flere år har nemndssaker vært forbeholdt et fåtalls personer i 
barneverntjenesten i Ås. Dette er en uholdbar situasjon og som må endres på. Flere 
ansatte vil gjerne ta saker til nemnda, men føler seg naturlig nok usikre på oppgaven. 
En kjent advokat, som også har erfaringer fra offentlige utvalg og utredninger i 
barnevernet, vil kunne kurse de ansatte om nemndas arbeid og oppgaver, lovverket - 
og barneverntjenestens rolle og utfordringer i dag. Dette representerer ikke et 
nybrottsarbeid i kompetansebyggingen, men i Ås er det viktig for å skape et brett og 
trygt fundament for dette saksområdet.  
Søknadssum: kr. 15 000,- 
 

3. «Nå vet vi bedre hva vi gjør» (KS) 

Ås kommune har kontaktet flere bydeler/kommuner som har deltatt over tid i dette 

prosjektet og tilbakemeldingene er entydige. Dette har innfridd forventningene. 

Systematikken har fått innpass i tiltaksplanene og i evalueringsarbeidet – og 
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endringene kan nå dokumenteres. En gjennomgang av opplegget tilsier at dette kan 

ha stor nytteverdi for Ås, med tanke på tidligere avvik.   

Søknadssum: kr. 20 000,- 

 

Totale søknadssum, kompetansemidler for 2013: kr. 115 000,- 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Etter fylkesmannens tilsyn i 2011 fulgte et omfattende oppryddingsarbeid i 
barnevernet i Ås kommune. I denne fasen, og i arbeidet med å bygge en ny tjeneste, 
har tilførselen av statsmidler hatt en avgjørende betydning. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler saken vedtatt. Det er meget viktig at Ås kommune benytter 
seg av mulighetene som finnes i statlige satsningsområder og tilskuddsordninger. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HS-sak 5/13 

TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2013-2016 
Gå til saksliste <<Forrige sak  Neste sak>> 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: F61 &18 Saksnr.:  13/256 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 5/13 14.02.2013 
Kommunestyret  27.02.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2013-2016 tas til etterretning.  
2. Tiltakene i planen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden. 
 
 
Ås, 06.02.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunen er forpliktet etter alkoholloven § 1-7d å utarbeide en alkoholpolitisk 
handlingsplan. Som i forrige periode er det valgt å se alkohol- og narkotikapolitikken i 
sammenheng, da forskningsresultater viser at det er årsakssammenhenger mellom 
tilgjengelighet, tidlig alkoholdebut og narkotikabruk.  
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Temaplanen for 2013-2016 bygger videre på kommunes temaplan fra 2008-2012, og 
Helsedirektoratets «veileder for rusmiddelpolitisk handlingsplan (IS-1362)» er 
benyttet som mal.  
 
I 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe av helse- og sosialsjef som sammen har 
utarbeidet den nye Temaplanen for rusmiddelpolitikk for Ås kommune. 
Prosjektgruppen har hatt tre møter og vært sammensatt fra følgende virksomheter: 

Helse- og sosialsjef, Nav-leder i Ås, leder for barnevernet, enhetsleder 
forebyggende helse, enhetsleder rus og psykisk helse, helsesøster 
forebyggende helse, politiet v/enhet for forebyggende med ansvar for Ås, 
inspektør v/Nordbytun ungdomsskole, rektor v/Ås ungdomsskole og konsulent 
servering- og skjenkebevillingssaker.     

 

Vurdering av saken: 
Ås kommune bør etter rådmannens vurdering ha en helhetlig rusmiddelpolitikk. Dette 
konkretiseres gjennom mål og tiltak i temaplanen. 
 
Temaplanen bygger videre på regjeringens stortingsmelding (St. 30 2011-2012) «Se 
meg! Enhetlig rusmiddelpolitikk, alkohol-narkotika-doping», der særlig samhandling, 
tidlig intervensjon og forebygging står sentralt i rusmiddelpolitikken.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Kommunens utgifter knyttet til rusfeltet dekkes i hovedsak gjennom inntektssystemet i 
kommunesektoren. 
 
Regjeringen presiserer i St. melding 30 (kap.9), at de vil: 

 Fastholde prinsippet om rammefinansiering av kommunesektoren, slik at 

kommunene ut fra lokale ressurser og behov kan prioritere det kommunale 

rusarbeidet 

 Innlemme størstedelen av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i 

rammetilskuddet til kommunene fra 2013 

Ut fra regjeringens signaler betyr det at kommunen står friere til å prioritere 

satsingsområder innen rusmiddelpolitikken. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at temaplan for rusmiddelpolitikk tas til etterretning og at 
planen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HS-sak 6/13 

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD 
Gå til saksliste <<Forrige sak  
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: GB 113/2 Saksnr.:  10/3089 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 64/10 27.10.2010 
Formannskapet 72/10 24.11.2010 
Formannskapet 29/11 04.05.2011 
Kommunestyret 33/11 25.05.2011 
Ås eldreråd  11.02.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  12.02.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 6/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  14.02.2013 
Formannskapet 1/13 13.02.2013 
Kommunestyret    
 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 05.02.2013 
  
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 27.10.2010 
Formannskapet 24.11.2010 
Formannskapet 04.05.2011 
Kommunestyret 25.05.2011 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ås eldreråd 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Formannskapet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken: (sendt alle utvalg 05.02.2013) 
Breivoll venners forslag til driftsmodell for Breivoll gård 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Det vises til kommunestyrets vedtak 25.05.2011 i K-sak 33/11. Stiftelsen «Breivolls 
venner» fikk frist til 31.12.2012 til å utarbeide en plan for alternativ drift av Breivoll 
gård i tråd med de verdier som gården representerer. Kommunen, ved ordfører og 
rådmann, mottok 30.12.2012 Breivolls venners forslag til driftsmodell for Breivoll 
gård. Dette finnes vedlagt. Innen samme dato skulle rådmannen avklare med 
Brunstad Kristelige Menighet (BKM) hvilke lokaler ny «låve» vil kunne inneholde og 
hvordan lokalene eventuelt vil kunne komme Ås kommune og allmennheten til nytte. 
Informasjon fra BKM vedrørende samarbeid med kommune, skole og 
friluftsorganisasjoner finnes også vedlagt. Rådmannen ser muligheter i å bruke 
lokaler i forbindelse med en ny «låve», men ut fra den økonomiske situasjonen kan 
ikke rådmannen ta standpunkt til en fremtidig langtidsleie på nåværende tidspunkt. 
 
Ås kommunes nåværende leieavtale med BKM utløper 1. mai 2013 med opsjon på 
ytterligere 5 år. BKM har bekreftet at de ønsker å benytte denne opsjonen. Det vil si 
at dagens leieforhold løper som opsjon tilsier og ny leieavtale for Breivoll gård kan 
tidligst inngås 1. mai 2018. 
 
Ås kommune kan ikke forskuttere en leieavtale utover dette. Kommunen kan derfor 
verken tillate bygging av ny «låve» eller gå inn for en ny driftsmodell før ny leieavtale 
er inngått fra 1. mai 2018. Eventuelt samarbeid om bruk av bygninger mellom 
Breivolls venner og BKM i perioden fram til 1. mai 2018, blir opp til leietaker. 
 
I punkt 3 i kommunestyrets vedtak 25.05.2011 står det at rådmannen skal ta initiativ 
til å avklare mulig sambruk av friarealene med BKM, Den norske turistforening, 
Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. 
Rådmannen har dessverre ikke hatt ressurser til å prioritere dette, men i et møte med 
Den norske turistforening (DNT) fremgår det at de ikke ønsker å stå alene i et 
samarbeid med BKM. Rådmannen vil ta initiativ overfor BKM for å gå i dialog 
vedrørende administrasjon av friarealene. Eksempelvis kan det opprettes en kalender 
der BKM legger inn alle sine aktiviteter. Deretter kan rådmannen administrere bruk av 
friarealene den tiden BKM ikke bruker disse. 
 
I løpet av 2016 vil det bli lyst ut en anbudskonkurranse vedrørende drift av Breivoll 
gård fra 1. mai 2018. I forkant av dette vil kommunen ha en bred prosess vedrørende 
behov og ønsker for bruk av området. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Saken tas til orientering. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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