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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.03.2008:
1. Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk øke bevissthet om sammenheng
mellom bruk og misbruk av forskjellige rusmidler, bidra til å endre skadelige
drikkemønstre og redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika. Videre skal planen
bidra til å heve den gjennomsnittlige debutalder for alkohol. Det skal legges vekt på å
styrke det forebyggende arbeid ved å sikre alkoholfri sone og fritidstilbud.
2. Forslagene i planen søkes innarbeidet i handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden.
3. HHS ber administrasjonen utrede hvordan Ås kommune kan foreta en kartlegging av
rusmiddelsituasjonen i kommunen, slik at kostnader til dette kan innarbeides i budsjettet
for 2009 og at oppdaterte fakta kan danne utgangspunkt for framtidig rullering av
temaplan for rusmiddelpolitikk.
Følgende forslag skal innarbeides i ny plan for rusmiddelpolitikk.
1. Side 7, pkt. 3.2. Nytt punkt: Ås kommunes mål og strategier.
Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken
i kommunene består av så vel tilgjengelighetsregulerende virkemidler som tiltak rettet inn
mot spesielle målgrupper. Kommunen har en helt sentral rolle i utformingen av
alkoholpolitikken gjennom lokal bevillingspolitikk og handhevelsen av alkohollovens
bestemmelser.
2. Side 8, pkt.3.3. Nytt avsnitt. Temaplan for rusmiddelpolitikk skal bidra til å:
Endre skadelige drikkemønstre.
Redusere ulovlig omsetning av alkohol.
Heve den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol.
Øke oppslutning om alkoholfrie soner.
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3. Side 8, punkt 3.3. Nytt avsnitt. Kommunens strategier for å nå målene er:
Etablere et ruspolitisk råd bestående av offentlige og frivillige instanser som møtes
regelmessig. Oppgave: Utveksle og sammenstille kunnskap om alkohol og narkotika i
kommunen og avdekke spesielle problemområder så tidlig som mulig.
Utarbeide jevnlige statusrapporter om russituasjon i kommunen, der en fra år til år følger
utviklingen gjennom et sett indikatorer som sier noe om forbruk og skader.
Sikre alkoholfrie soner og fritidstilbud.
God salgs og skjenkepraksis.
Tiltak:
Evaluere kontrollvirksomheten årlig.
Gjennomføre brede regelmessige kontroller av salgs- og skjenkesteder for å sikre at de
etterlever alle offentlige krav.
Øke kommunens juridiske kompetanse knyttet til salgs, skjenke og kontrollvirksomhet.
Vedta forutsigbar praksis.
Forfølge regelbrudd på en umiddelbar og konsekvent måte.
Informasjons- og diskusjonsmøter med bevillingshavere og ansatte for å informere om
kommunens ruspolitikk.
4. Side 9. Punkt 4.1. Tre nye avsnitt. Bevillingspolitikk. Innledning.
Da stortinget i 2004-2005 besluttet endringer i alkoholloven, fikk kommunene større
frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid. Med dette har kommunene fått et stort og
viktig ansvar å forvalte. Den politikk som kommunene til sammen velger avgjør om vi kan
opprettholde begrenset tilgengelighet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel.
Utviklingen av bevillingspolitikken i kommunene har blitt en utfordring i forhold til målet
om å verne om dagens restriktive politikk, der opprettholdelse av rusfrie soner er et
sentralt virkemiddel. Det er et stort press på de politisk valgte i våre kommuner når
skjenkepolitikken kommer opp til debatt. Resultatet har blitt stadig færre alkoholfrie soner.
For eksempel er antall skjenkebevillinger tredoblet på 20 år. Siden 1996 har antall
skjenkesteder økt med 33 prosent, mens i samme periode økte forbruket med 30 prosent.
Det er viktig at kommunene sikrer kontroll av skjenkestedene og bruker alkohollovens
reaksjonsmidler mer aktivt. En skjenkebevilling skal i følge de fleste kommuner være lett å
få og lett å miste. Derfor må vi sikre oppfølging av de politiske aspektene av kontrollene,
bla. ved å gi råd, veiledning og oppfølging til bevillingshaverne.
5. Side 16. Punkt 6.2. Regulering av tilgjengeligheten av rusmidler. Ta ut punktet: ”Ås
kommune vedtok 21.04. 2004 i sak 18/04 punkt 1-4 og punkt 7:………………………...At
kommunestyret skal søke om 2 vinmonopol bryter helt med etterspørselreduserende tiltak
som en kommune bør medvirke til og anbefales ikke”.
6. Side 16. Punkt 7.1. Tre nye avsnitt. Allmennforebyggende tiltak.
Opplæring og videre formidling
Mange lokale instanser og yrkesgrupper har mulighet til å påvirke alkoholvaner og gripe
tak i alkoholproblemer før de får vokse seg store. Problemer er enklere å løse jo tidligere
de blir oppdaget og mye menneskelig lidelse kan bli spart på denne måten. Dette
forutsetter kunnskap hos de som skal iversette tiltakene.
Tiltak:
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Definere hvilke instanser og yrkesgrupper i kommunen som kan bidra til å avdekke og
forebygge i tidlig stadium.
Gjennomføre opplæringstiltak for grupper som bør spille en spesiell rolle i forbyggingen.
Gjennomføre modningsprogrammer for elever i barneskolen
Gjennomføre prosjekter i skolers og organisasjoners regi, der ungdom får sosial trening,
lærer teknikker for å mestre sosiale situasjoner og blir bevisstgjort om mobbing og
utestengning.
Involvere elever i ungdomsskole og videregående skole i rusforbyggende programmer
Foreta en kartlegging av spesielt risikable drikkemønstre og spesielt utsatte grupper i
lokalmiljøet.
Samarbeid med politiet om promillekontroller på spesielt utsatte tidspunkter.
Samarbeidsavtaler med arrangører av lokale festivaler og lignende der fyll er et spesielt
problem( vakthold, kontroll, skjenkepraksis)
7. Side 17. Punkt 7.1. Allmennforebyggende tiltak. Siste avsnitt før tabellen side 17, skal
ut: ”Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om skader………………
Etterspørselregulerende tiltak er et viktig supplement til de regulatoriske virkemidlene som
kommunen har til rådighet”.
8. Endring i aktuelle dokumenter: Ordet rusbrus skal ikke brukes i Ås kommunes dokumenter
i forhold til alkoholpolitikk. Sprit skal kalles sprit.
S. 9 punkt 4. Ønsker nytt punkt 4.2. som skal inneholde de tre siste avsnittene i punkt 5.2.2.
(registrert alkoholomsetning i kommunen), som omhandler spørsmål om tak
S. 10. punkt 5.2. ønsker noe mer konkret om hvor mange pårørende som berøres av de 50
brukerne som er under jevnlig oppfølging. Tall på hvor mange barn og unge i Ås kommune
som er berørt av misbruksproblematikk (fordi omsorgspersoner eller andre i nære relasjoner
misbruker alkohol.) Har vi tall for dette? Hvor mange av barnevernsakene har rus som et av
flere tema?
S.14. Vi ønsker at punkt 5.2.3. og 5.2.4 tas inn under punkt 6.2.
S.16. ønsker også spesifisert tiltak rettet mot foreldre av barn i ungdomsskolealder.
S.18. punkt 7.2. ”alle” ansvarlige for å følge opp under resultatmål ”tidlig identifisering av
barn og familier som har behov for hjelp”. KrF foreslår i tillegg som ansvarlig: ” Oppvekst og
kultursjefen og helse- og sosialsjefen.”
S. 21- Tilstrebe samme begrepsbruk (rusmiddelpolitisk handlingsplan eller temaplan for
rusmiddel politikk).
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 12.03.2008:
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til punkt 1 og 2 i innstillingen:
1. Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk bidra til å endre skadelige
drikkemønstre, redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika og bidra til å heve den
gjennomsnittlige debutalderen for alkohol.
Det skal legges vekt på å styrke det forebyggende arbeidet ved å sikre alkoholfrie soner og
fritidstilbud.
2. Forslagene i planen søkes innarbeidet i handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden.
Tommy Skar (A) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i innstillingen:

Sak 4/08

HHS ber administrasjonen utrede hvordan Ås kommune kan foreta en kartlegging av
rusmiddelsituasjonen i kommunen, slik at kostnader til dette kan innarbeides i budsjettet for
2009 og at oppdaterte fakta kan danne utgangspunkt for framtidig rullering av temaplan for
rusmiddelpolitikk.
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i innstillingen:
Ås kommune skal gjennom sin plan for rusmiddelpolitikk øke bevissthet om sammenheng
mellom bruk og misbruk av forskjellige rusmidler, bidra til å endre skadelige drikkemønstre
og redusere ulovlig omsetning av alkohol og narkotika. Videre skal planen bidra til å heve den
gjennomsnittlige debutalder for alkohol. Det skal legges vekt på å styrke det forebyggende
arbeid ved å sikre alkoholfri sone og fritidstilbud.
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til endringer i planen:
1. Side 7, pkt. 3.2. Nytt punkt: Ås kommunes mål og strategier.
Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken
i kommunene består av så vel tilgjengelighetsregulerende virkemidler som tiltak rettet inn
mot spesielle målgrupper. Kommunen har en helt sentral rolle i utformingen av
alkoholpolitikken gjennom lokal bevillingspolitikk og handhevelsen av alkohollovens
bestemmelser.
2. Side 8, pkt.3.3. Nytt avsnitt. Temaplan for rusmiddelpolitikk skal bidra til å:
Endre skadelige drikkemønstre.
Redusere ulovlig omsetning av alkohol.
Heve den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol.
Øke oppslutning om alkoholfrie soner.
3. Side 8, punkt 3.3. Nytt avsnitt. Kommunens strategier for å nå målene er:
Etablere et ruspolitisk råd bestående av offentlige og frivillige instanser som møtes
regelmessig. Oppgave: Utveksle og sammenstille kunnskap om alkohol og narkotika i
kommunen og avdekke spesielle problemområder så tidlig som mulig.
Utarbeide jevnlige statusrapporter om russituasjon i kommunen, der en fra år til år følger
utviklingen gjennom et sett indikatorer som sier noe om forbruk og skader.
Sikre alkoholfrie soner og fritidstilbud.
God salgs og skjenkepraksis.
Tiltak:
Evaluere kontrollvirksomheten årlig.
Gjennomføre brede regelmessige kontroller av salgs- og skjenkesteder for å sikre at de
etterlever alle offentlige krav.
Øke kommunens juridiske kompetanse knyttet til salgs, skjenke og kontrollvirksomhet.
Vedta forutsigbar praksis.
Forfølge regelbrudd på en umiddelbar og konsekvent måte.
Informasjons- og diskusjonsmøter med bevillingshavere og ansatte for å informere om
kommunens ruspolitikk.
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4. Side 9. Punkt 4.1. Tre nye avsnitt. Bevillingspolitikk. Innledning.
Da stortinget i 2004-2005 besluttet endringer i alkoholloven, fikk kommunene større
frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid. Med dette har kommunene fått et stort og
viktig ansvar å forvalte. Den politikk som kommunene til sammen velger avgjør om vi kan
opprettholde begrenset tilgengelighet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel.
Utviklingen av bevillingspolitikken i kommunene har blitt en utfordring i forhold til målet
om å verne om dagens restriktive politikk, der opprettholdelse av rusfrie soner er et
sentralt virkemiddel. Det er et stort press på de politisk valgte i våre kommuner når
skjenkepolitikken kommer opp til debatt. Resultatet har blitt stadig færre alkoholfrie soner.
For eksempel er antall skjenkebevillinger tredoblet på 20 år. Siden 1996 har antall
skjenkesteder økt med 33 prosent, mens i samme periode økte forbruket med 30 prosent.
Det er viktig at kommunene sikrer kontroll av skjenkestedene og bruker alkohollovens
reaksjonsmidler mer aktivt. En skjenkebevilling skal i følge de fleste kommuner være lett å
få og lett å miste. Derfor må vi sikre oppfølging av de politiske aspektene av kontrollene,
bla. ved å gi råd, veiledning og oppfølging til bevillingshaverne.
5. Side 16. Punkt 6.2. Ta ut punktet: ”Ås kommune vedtok 21.04. 2004 i sak 18/04 punkt 1-4
og punkt 7:…………………………………………………………At kommunestyret skal
søke om 2 vinmonopol bryter helt med etterspørselreduserende tiltak som en kommune bør
medvirke til og anbefales ikke”.
6. Side 16. Punkt 7.1. Tre nye avsnitt. Allmennforebyggende tiltak.
Opplæring og videre formidling
Mange lokale instanser og yrkesgrupper har mulighet til å påvirke alkoholvaner og gripe
tak i alkoholproblemer før de får vokse seg store. Problemer er enklere å løse jo tidligere
de blir oppdaget og mye menneskelig lidelse kan bli spart på denne måten. Dette
forutsetter kunnskap hos de som skal iversette tiltakene.
Tiltak:
Definere hvilke instanser og yrkesgrupper i kommunen som kan bidra til å avdekke og
forebygge i tidlig stadium.
Gjennomføre opplæringstiltak for grupper som bør spille en spesiell rolle i forbyggingen.
Gjennomføre modningsprogrammer for elever i barneskolen
Gjennomføre prosjekter i skolers og organisasjoners regi, der ungdom får sosial trening,
lærer teknikker for å mestre sosiale situasjoner og blir bevisstgjort om mobbing og
utestengning.
Involvere elever i ungdomsskole og videregående skole i rusforbyggende programmer
Foreta en kartlegging av spesielt risikable drikkemønstre og spesielt utsatte grupper i
lokalmiljøet.
Samarbeid med politiet om promillekontroller på spesielt utsatte tidspunkter.
Samarbeidsavtaler med arrangører av lokale festivaler og lignende der fyll er et spesielt
problem( vakthold, kontroll, skjenkepraksis)
7. Side 17. Punkt 7.1. Allmennforebyggende tiltak. Siste avsnitt før tabellen side 17, skal
ut: ”Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om
skader……………………………..Etterspørselregulerende tiltak er et viktig supplement til
de regulatoriske virkemidlene som kommunen har til rådighet”.
8. Endring i aktuelle dokumenter: Ordet rusbrus skal ikke brukes i Ås kommunes dokumenter
i forhold til alkoholpolitikk. Sprit skal kalles sprit.
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Hanna de Presno (KrF) kom med følgende innspill til planen, Kommentarer/ forslag til
endringer:
S. 9 punkt 4. Ønsker nytt punkt 4.2. som skal inneholde de tre siste avsnittene i punkt 5.2.2.
(registrert alkoholomsetning i kommunen), som omhandler spørsmål om tak
S. 10. punkt 5.2. ønsker noe mer konkret om hvor mange pårørende som berøres av de 50
brukerne som er under jevnlig oppfølging. Tall på hvor mange barn og unge i Ås kommune
som er berørt av misbruksproblematikk (fordi omsorgspersoner eller andre i nære relasjoner
misbruker alkohol.) Har vi tall for dette? Hvor mange av barnevernsakene har rus som et av
flere tema?
S.14. Vi ønsker at punkt 5.2.3. og 5.2.4 tas inn under punkt 6.2.
S 16. ønsker også spesifisert tiltak rettet mot foreldre av barn i ungdomsskolealder.
S.18. punkt 7.2. ”alle” ansvarlige for å følge opp under resultatmål ”tidlig identifisering av
barn og familier som har behov for hjelp”. KrF foreslår i tillegg som ansvarlig: ” Oppvekst og
kultursjefen og helse- og sosialsjefen.”
S. 21- Tilstrebe samme begrepsbruk (rusmiddelpolitisk handlingsplan eller temaplan for
rusmiddel politikk).
Votering:
Rådmannens innstilling nedstemt, 9 stemmer.
Forslag fra A til nytt punkt 1 og 2 i innstillingen, enstemmig tiltrådt.
Forslag fra A til nytt punkt 3 i innstillingen, enstemmig tiltrådt.
Forslag fra KrF til endring av punkt 1 i innstillingen, enstemmig tiltrådt.
Forslagene fra A og KrF til endringer i planen ble enstemmig tiltrådt, og innarbeides i nytt
forslag til temaplan for rusmiddelpolitikk.
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 12.03.2008: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til
kommunestyret.
____
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.03.2008:
Kari Ødegaard (A) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiets representanter i
HOK som vil uttale seg om Temaplanen for rusmiddelpolitikk i Ås kommune. Uttalelsen skal
følge saken:
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:
mål – tiltak- ansvar og evaluering.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt å følge saken.
____
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008:
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt
og samfunnsmessig.
2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak og søkes innarbeidet i
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden.
Arbeiderpartiets representanter i HOK har følgende uttalelse til Temaplanen for
rusmiddelpolitikk i Ås kommune som skal følge saken:
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:
mål – tiltak- ansvar og evaluering.
____
Ungdomsrådet har ikke behandlet Temaplan for rusmiddelpolitikk, men vil ta opp saken på
generelt grunnlag på møtet 10.04.08.
____
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt
og samfunnsmessig.
2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlene tiltak og søkes innarbeidet i
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden.
____
Tidligere politisk behandling:
1. K-sak 0031/04
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial
2. Ungdomsrådet
3. Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykt vedlegg sendes alle aktuelle utvalg 05.03.08)
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2008-2012.
Utskrift av saken sendes til:
Helse- og sosialsjefen/Hovedutvalg for helse og sosial
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SAKSUTREDNING:
Retningslinjer for alkoholpolitikk har vært behandlet i kommunestyret 09.04.08. Saken burde
vært behandlet i ungdomsrådet før denne ble behandlet i kommunestyret. Saken legges derfor
frem på generelt grunnlag til diskusjon. En eventuell uttalelse sendes til Hovedutvalget for
oppvekst og kultur. Utgangspunktet for diskusjonen i ungdomsrådet er retningslinjer som er
lagt frem av rådmannen og en versjon som er bearbeidet av politikere. Uttalelse fra
ungdomsrådet i 2007 vedlegges også som grunnlag for diskusjonen.
Saken legges frem uten innstilling.
Fakta i saken:
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.
Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, blant annet fordi tidlig
alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika. Undersøkelser viser dessuten at
blandingsmisbruk av flere rusmidler samtidig er mest utbredt blant rusmiddelmisbrukere
i Norge. Det er også viktig at Ås kommune fører en enhetlig rusmiddelpolitikk
ved at bevillingsordninger og øvrig forebygging sees i en sammenheng med behov for innsats
på rehabiliteringsområdet.
Dette er bakgrunnen for at administrasjonen har utformet en helhetlig rusmiddelpolitisk
temaplan.
Forebygging av rusmisbruk og tiltak overfor rusmisbrukere.
Rusmiddelpolitikk handler om solidaritet med enkeltmennesker og om samfunnets evne til
solidaritet. Rusmiddelproblemer handler om sosial ulikhet, om samfunnsutvikling, om
utstøting av dem som ikke lykkes og om å mestre utfordringer i skole og arbeidsliv. Det er de
grunnleggende politiske veivalgene som betyr mest for rusutviklingen i samfunnet og som
bestemmer om vi har et samfunn med et sterkt fellesskap, eller om hver enkelt skal være sin
egen lykkes smed.
Hele rusfeltet må ses i sammenheng og forankres i kommunestyrets helhetlige
rusmiddelpolitikk. Det handler om å få til de gode tjenestene der brukeren står i sentrum. Det
holdes fast ved menneskers rett til verdighet selv i de mest krevende situasjoner. Tjenestene
skal bygges rundt enkeltmenneskers behov for hjelp samtidig som vi må holde fast ved de
brede strategiene som vi vet virker.
Ingen kan forbedre situasjonen på rusfeltet alene. For å nå målene må vi samarbeide på tvers
av fag- og etatsgrenser og med spesialisthelsetjenesten.
Rusmiddelpolitikken handler om å gjøre politiske valg og prioriteringer.
Det å forebygge at rusmiddelproblemer er det beste for individ og for samfunn. Det trengs
både bred innsats rettet mot hele befolkningen og smale tiltak for de gruppene som vi vet er i
faresonen. Særlig må vi bygge rusfrie arenaer for barn og unge for å forebygge
rusmiddelproblemer som kan følge dem resten av livet.
Både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten trenger vi lavterskeltilbud. Vi trenger personer
til oppsøkende og ambulerende virksomhet og tilbud utenom normal arbeidstid som kan møte
brukerne.
Ås kommune har utviklet flere lavterskeltilbud for eksempel ungdomsklubber, familie- og
nettverksteamet, ungdomsteamet ved ungdomsskolene, helsestasjon for ungdom,
miljøarbeidertjeneste v/sosialkontoret som er viktig å videreutvikle og opprettholde.
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Alkoholpolitikk/ Narkotikapolitikk.
I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser
vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for
enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Vi bør arbeide for at
balansen mellom folkehelsehensyn og bransjehensyn på lokalt nivå forskyves til fordel for
folkehelsen. Selv om alkohol er en lovlig vare som flertallet av den voksne befolkningen
bruker kontrollert, er det viktig å holde fast ved at alkohol ikke er en ordinær handelsvare.
Det er utvilsomt at det handler om store samfunnsmessige omkostninger, både i form av tapt
arbeidsinnsats og behandlings- og omsorgsomkostninger.
I narkotikapolitikken er det mange vanskelige avveininger mellom juridiske og sosialpolitiske
hensyn. Narkotika er og skal være forbudt. Likevel er det vår plikt å ta vare på de som er
rusmiddelavhengige. Tjenestene skal være helhetlige, sammenhengende og preget av respekt
og solidaritet. Det stiller krav til oss, både som enkeltmennesker og som samfunn.
Målet må være å ta vare på alle, men det er særlig viktig å ta vare på de unge som er i en
rehabiliteringsprosess. Aksept og inkludering fra omverdenen er ofte helt avgjørende for om
de lykkes. Stigmatisering av mennesker med rusmiddelproblemer og deres nærmeste kan ikke
aksepteres. Vårt samfunn må være robust nok til å ha rom for alle.
Vi må akseptere at rusmiddelavhengige kan få tilbakefall og tar irrasjonelle valg. Tilbakefall
kan gi viktig lærdom og må ikke bare betraktes som et tilbakeskritt i rehabiliterings-prosessen.
Rusmiddelavhengige skal gis mulighet til arbeid, sosial inkludering og til reintegrering i
nærmiljøet. Alle skal kunne bo trygt og godt.
Tiltak for å begrense forbruket av rusmidler bidrar til å redusere fattigdom og sosiale
forskjeller i helse. Arbeidet på rusfeltet må ses i sammenheng med regjeringens innsats for å
styrke inkluderingen i arbeidslivet, tiltak mot fattigdom, sosiale helseforskjeller,
opptrappingsplan for psykisk helse, strategi for habilitering og rehabilitering og strategien På
vei til egen bolig.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder tiltak for bostedsløse, boligsosialt arbeid og
kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere i Ås kommune. De skal være ferdig med
utredningen i oktober 2008.
Salgs- og skjenkebevillingene.

De kommunale salgs- og skjenkebevillingene for alkoholholdig drikk skal gjennomgå
ny søknadsbehandling senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf.
alkoholloven § 1-6.
Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette tar loven sikte på å begrense forbruket av
alkoholdige drikkevarer, jf. alkoholloven § 1-1.
Alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt er ment å sikre at omsetningen skjer i
betryggende former. Beslutninger om tildeling av salgs- eller skjenkebevillinger er
skjønnsmessige avgjørelser, som skal treffes på grunnlag av alkoholpolitiske vurderinger.
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Alkoholloven §§ 3-2 og 4-3 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar
med alminnelige forvaltningsrettslige regler.
Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. Vilkåret må
således ha saklig sammenheng med bevillingen, f.eks. fremme alkohollovens formål, lette
kontrollen eller avverge skadevirkningene ved salg av alkoholholdig drikk. Vilkåret må ikke
være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig.
Rådmannen har valgt å lage en egen sak som omhandler retningslinjer for behandling av
søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, behandling av brudd på alkoholloven og lokal
forskrift om salgs- og skjenketider og lukketider.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at temaplan for rusmiddelpolitikk tas til etterretning og at de forslåtte
tiltakene søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for perioden.

ÅS KOMMUNE
Ungdomsrådet
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Utv.sak nr 5/08
LANDSTREFF FOR UNGDOM 15.-17. JUNI 2008 I LARVIK
Saksbehandler:
Utvalg
Ungdomsrådet

Hanne Dølheim

Arkivnr: 033
Utv.sak nr
5/08

Saknr.:
08/753
Møtedato
10.04.2008

Innstilling:
To deltakere som ønsker å fortsette i ungdomsrådet for skoleåret 2008/2009 velges som delegater til
landstreffet for ungdomsråd i Larvik. Det utnevnes en vara som kan sendes til landstreffet hvis en av de
valgte delegatene blir forhindret fra å dra. Kontaktperson fra Ås kommune, Hanne Dølheim, blir med
som reisefølge hvis det er nødvendig / ønskelig. Utgifter til reise og opphold finansieres av midler fra
Ungdomsrådet/Ås kommune.

Ås, 02.04.08

Hans Henrik Teigeland Holck
leder
Tidligere politisk behandling: Ingen
Administrativ behandling: Ingen
Avgjørelsesmyndighet: Ungdomsrådet
Behandlingsrekkefølge:
Vedlegg som følger saken trykt: Mail fra Larvik kommune
Vedlegg som ligger i saksmappen:
Utskrift av saken sendes til:
Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer
Ref. sak til brukerstyrene for Midtgard og Rudolf
SAKSUTREDNING:
Det har kommet en henvendelse fra Larvik kommune om deltakelse på landstreff for
ungdomsråd.
Kontakt med andre, utveksling av erfaringer på tvers av kommuner og læring om ungdomsråd
er viktig for at Ungdomsrådet i Ås skal få gode arbeidsvilkår.

ÅS KOMMUNE
Ungdomsrådet
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Utv.sak nr 6/08
UNGDOMSKONSERT I ÅS
Saksbehandler:
Utvalg
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet

Hanne Dølheim

Arkivnr: 033
Utv.sak nr
3/08
6/08

Saknr.:
08/159
Møtedato
24.01.2008
10.04.2008

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Ås, 02.04.08

Hans Henrik Teigeland Holck
leder
____
Ungdomsrådets behandling 24.01.2008:
Ungdomsrådet fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering: Utsettelsesforsalget ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak 24.01.2008:
Saken utsettes til neste møte.
____
Tidligere politisk behandling: Ingen
Administrativ behandling: Ingen
Avgjørelsesmyndighet: Ungdomsrådet
Behandlingsrekkefølge: Ungdomsrådet
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen
Utskrift av saken sendes til:
Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer
Ref. sak til brukerstyrene for Midtgard og Rudolf
SAKSUTREDNING:
Etter forslag Ungdomsrådet tas saken om konsert for ungdom opp på alle møter.
Saken tas opp som diskusjonssak.

