ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Kommunestyret

MØTESTED
Ås rådhus, Store sal

MØTEDATO
09.04.2008

FRA SAKSNR: 17/08
FRA KL: 19.00
TIL SAKSNR: 21/08
TIL KL: 22.30
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
FrP: Stein Johannessen
Sp:
Marianne Røed
KrF: Morten Lillemo
Møtende medlemmer:
A:
Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte
Wenche Jahrmann, Einride Berg, Joar Solberg, Morten Petterson, Marija Tomac
H:
Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica Green
Sp: Odd Rønningen, Annett Hegén Michelsen, Ann-Karin Sneis
SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Hauken, Hanne Marit Gran
V:
Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide
KrF: Hanna de Presno
Møtende varamedlemmer:
FrP: Kristin Hegvik Torgersen
Sp: Leif Sundheim
KrF: Torger Gillebo
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, teknisk sjef Arnt Øybekk,
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, planrådgiver Vidar Valvik, fung. oppvekst- og
kultursjef Arne Hågensen, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, avdelingssjef for sosial
og barnevern Torill Skage Sørlie.
Diverse merknader:
Ordfører gratulerte varaordfører Marianne Røed som har fått en datter. Egil Ørbeck (H) ble
valgt som settevaraordfører.
Dialogmøtet – kommunedelplan for Vinterbro:
Inge Lindblom fra NIKU, Jostein Øverby fra Rambøll og Hans Petter Småge fra Evotek
presenterte konsekvensutredninger for energi, trafikk, handel og kulturminner.
Godkjent 10.04.08 av: Ordfører Johan Alnes (A) og settevaraordfører Egil Ørbeck (H)
Underskrifter:
_____________________________

__________________________________
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SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
17/08
08/276
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE
18/08
08/500
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
19/08
08/436
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
20/08
08/697
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER THIEN HAI HUYNHS (H) UTTREDEN
21/08
07/2898
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE
TJENESTER MED NAV-KONTORET

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 09.04.08:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Følgende ble delt ut i møtet:
Tilsynsmelding 2007 fra helsetilsynet
Oslofjorden 2007 for fjorden og friluftslivet, fra Oslofjordens friluftsråd
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Utv.sak nr. 17/08
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE
Formannskapets innstilling 12.03.2008:
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som er nedfelt i Ås kommunes
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesenter. Ås kommune har utviklet et
planprogram for en kommunedelplan for eventuell bærekraftig utvidelse av Vinterbro
kjøpesenter. Dersom kommunen lykkes i å finne løsninger for en utvidelse som samtidig
ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det Ås kommunes vurdering at det er
uheldig om en eventuell RPB om kjøpesenter vil hindre en bærekraftig utvidelse.
Ås kommune merker seg at utkastet til RPB er basert på at slik plasskrevende varehandel bør
være sentrumsnært for å unngå klimaskadelig biltransport. Ås kommune er ikke enig i denne
tilnærmingen. Etablering av et stort kjøpesenter i Ås sentrum ville medført flere negative
konsekvenser for utviklingen av et godt sentrumsmiljø.
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slike utvidelser forutsatt at
premissene med RPB ellers blir ivaretatt.
Kommunestyrets behandling 09.04.2008:
Torger Gillebo (KrF) fremmet følgende alternativt forslag til formannskapets innstilling:
(Endringer fremhevet ved fet skrift)
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som også er nedfelt i Ås kommunes
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesentre. (Setning 3 strykes). Dersom
kommunene lykkes i å finne løsninger for en utvidelse som samtidig ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det Ås kommunes vurdering at det er uheldig om en eventuell
RPB om kjøpesenter vil hindre en bærekraftig utvidelse.
( 2 avsnitt strykes)
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slike utvidelser forutsatt at
premissene med RPB ellers blir ivaretatt.
Håvard Steinsholt (SV) tok opp igjen rådmannens innstilling:
Forslag til rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre er i tråd med intensjonene i
kommuneplanen (2007 – 2019) og gir gode føringer for senterutviklingen i Ås kommune.
Etter gruppemøter fremmet Gro Haug(H) følgende alternative fellesforslag fra Ap, Høyre og
FrP:
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som er nedfelt i Ås kommunes
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesentre. Dersom kommunene lykkes i å finne
løsninger for en utvidelse som samtidig ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det
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Ås kommunes vurdering at det er uheldig om en eventuell RPB om kjøpesenter vil hindre en
bærekraftig utvikling.
Ås kommune merker seg at utkastet til RPB er basert på at slik plasskrevende varehandel bør
være sentrumsnært for å unngå klimaskadelig biltransport. For Ås kommune er denne
tilnærmingen uheldig. Etablering av et stort kjøpesenter i Ås sentrum ville medført flere
negative konsekvenser for utviklingen av et godt sentrumsmiljø.
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slik utvikling forutsatt at
premissene med RPB ellers blir ivaretatt.
Votering:
SV’s forslag ble nedstemt 23-10(4Sp, 4SV, 2V)
Fellesforslagets første avsnitt ble vedtatt 29-4(2SV, 2V)
Fellesforslagets andre avnitt ble vedtatt 21-12(4Sp, 4SV, 2V, 2KrF)
Fellesforslagets siste avnitt ble vedtatt 26-7(4SV, 2V, 1Sp)
Kommunestyrets vedtak 09.04.2008:
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som er nedfelt i Ås kommunes
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesentre. Dersom kommunene lykkes i å finne
løsninger for en utvidelse som samtidig ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det
Ås kommunes vurdering at det er uheldig om en eventuell RPB om kjøpesenter vil hindre en
bærekraftig utvikling.
Ås kommune merker seg at utkastet til RPB er basert på at slik plasskrevende varehandel bør
være sentrumsnært for å unngå klimaskadelig biltransport. For Ås kommune er denne
tilnærmingen uheldig. Etablering av et stort kjøpesenter i Ås sentrum ville medført flere
negative konsekvenser for utviklinger av et godt sentrumsmiljø.
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slik utvikling forutsatt at
premissene med RPB ellers blir ivaretatt.
Utv.sak nr. 18/08
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.03.2008: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 09.04.2008:
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 09.04.2008:
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.
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3. Kommunestyret 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.
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.
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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:
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.”
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S. 21- Tilstrebe samme begrepsbruk (rusmiddelpolitisk handlingsplan eller temaplan for
rusmiddel politikk).
Utv.sak nr. 19/08
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.03.2008: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 09.04.2008:
Hanna de Presno(KrF) fremmet følgende endringsforslag:
Vi følger rådmannens innstilling frem til punkt 4.
Under punkt 4: Forslag til forskrift om salgs og skjenketider i Ås kommune, fremmes følgende
endringer:
Nr. 1: Under § 1 punkt 1.1. endringer i annet ledd og tredje ledd:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl.
08.00 til kl. 20.00 fra mandag til torsdag, og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 fredag. På dager før sønog helligdager skal salget opphøre kl. 16.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager fra
mandag til torsdag, etter kl. 18.00 på fredager og etter kl. 16.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Nr. 2: Under § 2 foreslår KrF at tiden for skjenking reduseres med en halv time for samtlige
bestemmelser i punkt 3.1. og 3.2., dvs. at i punkt 3.1. er for eksempel skjenketiden for øl og
vin søndag til torsdag 06.00 til 24.00.
Nr. 3: Punkt 3.3. foreslår KrF følgende tillegg:
Det er videre forbudt å skjenke brennevin på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på
stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning
vedtatt ved lov.
Nytt punkt § 3 om dispensasjoner
Einride Berg (A) fremmet følgende endringsforslag:
§2 Skjenketider
3.1 Øl og vin
Skjenking av øl og vin søndag til torsdag kan foregå i tiden fra kl. 06.00 fram til kl. 02.00
påfølgende døgn. Fredag og lørdag kan skjenking av øl og vin foregå i tiden fra kl. 06.00 fram
til kl. 02.00 påfølgende døgn.
3.2 Brennevin
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan mandag til
torsdag foregå i tiden fra kl. 13.00 fram til kl. 02.00 påfølgende døgn.
Fredag og lørdag kan skjenking av brennevin foregå i tiden fra kl. 13.00 fram til kl. 02.00
påfølgende døgn.
Votering:
KrF’s endringsforslag pkt. 1 og 2 ble nedstemt 31-2(KrF)
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KrF’s endringsforslag pkt. 3 ble nedstemt 30-3(2KrF, 1Sp)
Einride Berg’s endringsforslag ble nedstemt 19-14(3A,5H,5FrP,1V) ved alternativ votering
mellom hovedutvalgets innstilling og Ap’s endringsforslag.
Kommunestyrets vedtak 09.04.2008:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra salgs- og
skjenkebevillinger.
2. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01 07.2008 og utløp 30.06.2012.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å:
- innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling.
- innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Vurderes saken
som ikke kurant forelegges den hovedutvalg for helse- og sosial.
- innvilge søknader om utvidelse av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning.
- fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av alkohol.
- fastsette og beregne bevillingsgebyret og sette frist for betaling.
- gi skriftlig advarsel ved brudd på bestemmelsene i lov og forskrift om omsetning
av alkohol.
- godkjenne mindre vesentlige endringer av driftskonseptet, slike vedtak legges frem
for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak.
- godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i så fremt
konseptet for skjenkestedet ikke endres, slike vedtak legges frem for hovedutvalg
for helse- og sosial som referatsak.
- være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.
4. Lokal forskrift om salgs og skjenketider i Ås kommune vedtas.
5. Veiledende retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger
vedtas.
6. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens
bestemmelser ved salg av alkohol, vedtas.
Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens bestemmelser
ved skjenking av alkohol, vedtas.
Utv.sak nr. 20/08
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER THIEN HAI HUYNHS (H) UTTREDEN
Ordførerens innstilling:
1. Thien Hai Huynh (H) har ved folkeregistrert flytting til Oslo mistet retten til å inneha
politiske verv i Ås kommune. Det må derfor foretas nyvalg til kommunestyret,
hovedutvalg og plankomiteen. Fritaket gjelder fra flyttedato.
Uttredenen har konsekvenser for Høyres kommunestyrerekke. Ordfører foretar med dette
nytt valgoppgjør etter valglovens §14-2:
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr. 8 Christin Hansen
Eidsvold(H).
2. Som nytt 1. vara i hovedutvalg for helse og sosial velges:
3. Som nytt 3. vara i plankomiteen velges:
Kommunestyrets behandling 09.04.2008:
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Egil Ørbeck(H) fremmet følgende forslag:
Som 1. vara til hovedutvalg for helse og sosial velges;
Rubina Mustaq (H)
Som 3. vara til plankomiteen velges Jan Ove Rikheim (H)
Votering: Ordførerens innstilling med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 09.04.2008:
1. Thien Hai Huynh (H) har ved folkeregistrert flytting til Oslo mistet retten til å inneha
politiske verv i Ås kommune. Det må derfor foretas nyvalg til kommunestyret,
hovedutvalg og plankomiteen. Fritaket gjelder fra flyttedato.
Uttredenen har konsekvenser for Høyres kommunestyrerekke. Ordfører foretar med dette
nytt valgoppgjør etter valglovens §14-2:
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr. 8 Christin Hansen
Eidsvold(H).
2. Som nytt 1. vara i hovedutvalg for helse og sosial velges: Rubina Mustaq (H)
3. Som nytt 3. vara i plankomiteen velges: Jan Ove Rikheim (H)
Utv.sak nr. 21/08
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE
TJENESTER MED NAV-KONTORET
Rådmannens innstilling:Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 09.04.2008:
Hanna de Presno(KrF) fremmet følgende fellesforslag fra KrF og Venstre:
1. Barnevernstjenesten samlokaliseres i en overgangsfase med NAV, men som egen tjeneste i
den kommunale organisasjon, og med egen leder.
2. Rådmannen utarbeider forslag til alternativ organisering/samlokalisering av
barneverntjenesten og andre tjenester rettet mot barn og unge med det siktemål å styrke
dialogen mellom tjenestene slik at nødvendige tiltak settes inn til rett tid av rett(e)
instans(er).
3. Forslag til alternativ organisering/samlokalisering legges frem sammen med evaluering om
1 år.
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Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt 21-12(2H, 5FrP, 3V, 2KrF) ved alternativ votering mellom
rådmannens innstilling og fellesforslaget fra KrF og Venstre.
Kommunestyrets vedtak 09.04.2008:
1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune integreres barneverntjenesten med de
oppgaver som er lagt til tjenesten i dag.
2. Ordningen evalueres etter 1 år.
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