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MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus,  

Store salong 

 

22.08.2013 kl. 18:30 
 

 

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: 

 Kl.18:30 Felles presentasjon av MOT (se HS-sak 19/13) for HOK og HHS  
i Store sal. 

 Orienteringer v/helse- og sosialsjef 
 
DRØFTINGSSAK: 

 Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017         s. 2 
 
 

Saksliste:  
 

HS-sak 19/13 13/1654                        s. 8  

MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 

 

HS-sak 20/13 12/281              s.15 

SØKNAD OM UTVIDEDE SKJENKETIDER - FOLLO FUTURA AS / ÅS STASJON 

 
 

 

 

 

 
Ås, 14.08.2013 

 

 

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  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 22.08.2013  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017  
Gå til saksliste 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 12.06.2013 i F-sak 44/13. Formannskapets vedtak lyder:  
 

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

2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en 
videreføring av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  

3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en 
del av etatenes innsparingskrav.  

4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. 
Dette er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av 
veksten gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av 
tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 
 

Prioriterte innsatsområder  
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske føringer fra rammesaksbehandlingen i formannskapets 
junimøte, foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de 
ulike tjenesteområdene og følgende behov for investeringer: 

 
 

Oppvekst og kultur  
 
Kultur  

 Videreutvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for 
kulturlivet i Ås, og fylle kulturhuset med innhold.  

 
Kvalitet  

 Alle elever skal ha god og synlig progresjon i sin læring og utvikling  

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i læringsmiljøet, 
fra de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen.  

 
Skolestruktur  

 Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune 
med fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering av Rustad skoles 
aktivitetsbygg. 
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Barnehager  

 Planlegge utbygging av ny barnehage i Nordbyområdet og utvidelse av 
Solbergtunet barnehage. 

 

Helse og sosial  

 Videreføre en effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri. 

 Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt. 
 
 

Tekniske tjenester  

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.  

 Redusere forfallet i bygningsmassen gjennom styrket vedlikehold. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier), gjennom 
styrket avsetning til veivedlikehold. Dette tiltaket er igangsatt i 2013 og foreslås 
videreført.  

 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere 
pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015).  

 

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. 

 Følge opp kommuneplanen med fokus på utvikling av Ås tettsted og 
næringsutvikling.  

 
Medarbeidere  

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.  

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-
avtalen.  

 
Økonomi  

 Effektivisere innkjøpsprosessen og styrke økonomistyringen gjennom 
implementering av system for e-handel som en fullintegrert løsning i 
kommunens økonomisystem.  

 Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester. 
Benchmarking med andre kommuner som har lavere kostnader eller bedre 
kvalitet/resultater enn Ås kommune.  

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. 

 Utnytte inntektspotensialet. 

 Ha økt fokus på innkjøp. 
 
Service og kommunikasjon.  

 Arbeide for økt utnyttelse av dagens IKT-løsninger. 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner.  

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen. 
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Investeringsbehov  

For å møte befolkningsveksten en det behov for større investeringer i kommende 
planperiode. Behovet for økt kapasitet er størst innen barnehager og helse og 
omsorg.  
På sikt utfordres også skolekapasiteten og enkelte skoler må utvides. Dermed også 
skolehelsetjenesten. Kommunestyret har vedtatt at gjeldende skolestruktur skal 
videreføres. Innenfor gjeldende struktur skal det arbeides for en best mulig 
kapasitetsutnyttelse og godt læringsmiljø.  
 
Økte byggekostnader og nye byggekrav de senere årene fører til at tidligere anslag 
på investeringsrammer må justeres. Rådmannen har utarbeidet et justert anslag for 
byggekostnader på allerede vedtatte prosjekter og nye prosjekter som det vil være 
behov for å starte opp i kommende planperiode. Denne oversikten viser at det kan 
være behov for å starte opp investeringsprosjekter med en ramme på 773 mill. kr i 
kommende planperiode:  
 

Investeringsbehov for perioden 2014-17 

Utvidelse av Solbergtunet barnehage 30 

Demenssenter 125 

Solberg skole 185 

Rustad skole 110 

Byggetrinn 1 nytt sykehjem 90 

Ny barnehage 70 

Planlegging barnehager og skole 8 

Kjøp og utvikling av tomter og eiendom 155 

      Sum 773 
Investeringsbehov - Tall i mill. kr 
 

Den økonomiske situasjonen for Ås kommune tilsier at det vil være utfordrende å 
igangsette alle disse investeringene i planperioden. Investeringstakten må derfor 
vurderes og noen prosjekter må vurderes utsatt. Det legges derfor frem en egen sak 
til formannskapet i september 2013 med et forslag til investeringsprogram for 2014-
2017. Driftskonsekvenser frem mot 2019 innarbeides i analysen. Formålet vil være at 
formannskapet kan gi signaler på hvilke prosjekter som bør innarbeides i 
handlingsprogrammet og hvilken standard det bør siktes inn på. Eventuelle innspill 
fra utvalgene på nåværende tidspunkt er interessant for det videre arbeidet. 
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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 22.08.2013 

 

1. Inndragelse av skjenkebevilling, fastsettelse av inndragelsesperiode-Ås 
Restaurant AS, brev fra Ås kommune til Ås Restaurant AS av 11.06.2013 
(sak.nr.12/318-44). 

 

2. Kontrollrapport av 16.06.2013 med avvik, advarsel gis Ikke Bare Texas AS jf. brev 
av 17.06.2013 fra Ås kommune (sak.nr.12/323-14). 

 

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK 

 

01.06.2013 – 31.07.2013 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjef. 

 

1. SAK NR: 47/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  

Dato: 12.06.2013, Sted: TF fløy 3 v/UMB, Søker: Line Pernille Andreassen. 

2. SAK NR: 48/13  
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. 
Dato: 22.06.2013, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi, Søker: Bjørg Bruu. 

 

3. SAK NR: 49/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  

Dato: 10.08.2013-17.08.2013, sted: Universitetstunet 3 v/UMB, Søker: Åsmund 

Andersen. 

4. SAK NR: 50/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om utvidet skjenkebevilling. 

Dato: 13.06. t.o.m. 15.06.2013, Sted: Ikke Bare Texas AS lokaler samt i telt, 

Søker: Ikke Bare Texas AS v/Alf Håkon Lund. 

5. SAK NR: 51/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 17.08.2013, sted: Kafé Noi-Bryggerhuset, søker: Kristin Michelet. 
 

6. SAK NR: 53/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 20.06.2013, Sted: Kafé Noi-Bryggerhuset , Søker: Lars Gammelager. 
 

7. SAK NR: 55/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om bevilling for en bestemt anledning.  

Dato: 16.08-18.08.2013, sted: Telt utenfor Liahøy i forbindelse m/Norbymarten, 

søker: Solveig Fjeldstad. 
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8. SAK NR: 56/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  

Dato: 05.07.2013, sted: Ås kulturhus, Søker: Ås kommune v/Myfanwy Moore. 

9. SAK NR: 57/13 
Melding om delegert vedtak – advarsel for brudd på alkoholloven 20.04.2013 v/ 

Studentsamskipnaden i Ås.  

Dato (del-hs): 02.07.2013, Sted: Studentsamskipnaden i Ås/Aud Max. 

10. SAK NR: 60/13 
Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling.  
Dato: 24.08.2013, Sted: Kafé Noi-Bryggerhuset , Søker: Jan Mietinen. 
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HS-sak 19/13 

MOT I ÅS KOMMUNE - 

"ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 
Gå til saksliste  Neste sak>>  

  
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Arkivnr: A00 Saksnr.:  13/1654 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/13 22.08.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 19/13 22.08.2013 
Kommunestyret / 04.09.2013 
 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et 

”Lokalsamfunn med MOT” fra og med 01.01.2014  

2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  

3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 

4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

Ås, 13.08.2013 

 

 

Trine Christensen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 22.08.2013 
Kommunestyre 04.09.2013 
 

Vedlegg som følger saken: 
Referat fra POM- møte 06.02.2013 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmann 

Oppvekst- og kultursjef 

Helse- og sosialsjef 

SLT- koordinator 

Alle grunnskolene i Ås 

Ungdomshuset Rudolf 

Ungdomshuset Midtgard 
Helsestasjonen for ungdom 
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SAKSUTREDNING: 

1.0 Bakgrunn for saken 

Saken har bakgrunn i møtevirksomhet i Arbeidsutvalget for positivt oppvekstmiljø 

(POM) og rådmannens ønske om bedret elevmiljø og økt innsats i det forebyggende 

arbeidet blant barn og unge i Ås kommune.  

 

I arbeidsutvalget POM møtes Ås kommune, med representanter fra oppvekst- og 

kultur og helse- og sosial, og politiet i Follo for å jobbe tverrfaglig med barn- og unges 

oppvekstmiljø. På POM- møtet 11.02.2013 (vedlegg 1) hadde organisasjonen MOT 

en presentasjon. Presentasjonen ble godt mottatt og i referatet anbefaler 

arbeidsutvalget at det utarbeides en sak til kommunestyret, etter innhenting av 

referanser fra andre MOT- kommuner.  

 

I K-sak 26/13 ″Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013″, 

02.05.2013, konkluderte rådmannen med at barnehager og skoler i Ås blant annet 

bør vurdere følgende satsningsområder for perioden 2013 – 2016: 

- Overganger ved pedagogskifter og mellom barnehage og skole, barneskole og 

ungdomsskole må styrkes.  

- Skolene har gode elev - lærer relasjoner som skaper forpliktelse og motivasjon i 

læringsarbeidet og dermed økt læringstrykk. 

I handlingsprogram for 2013 er dette ett av tiltakene for oppvekst- og kultur, innen 

skolenes elevmiljø:  

Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn 

landsgjennomsnittet (hentet fra s. 45 i handlingsprogrammet) 

Hva vi må lykkes 

med 

(Kritiske  

suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  

 

(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  

 

(Målemetoder) 

Forrige 

resultat 

Mål 2013 

Ønsket Godt 

nok 

Levende 

lokaldemokrati og 

samfunnsliv 

Medbestemmelse 10. trinn Elevundersøkelsen 2,1 3,0 2,5 

Livsstil som bidrar til 

god fysisk og psykisk 

helse   

Sosial trivsel 7. trinn Elevundersøkelsen 4,3 4,5 4,4 

Sosial trivsel 10. trinn Elevundersøkelsen 4,1 4,5 4,3 

Mobbing på skolen 7. trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,3 

Mobbing på skolen 10.trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,4 

Figur 1: Utsnitt fra tabell 13 Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn i Handlingsprogram 

2013-2016, s. 43.  

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn:  
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Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 7. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn:  

 
Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 10. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Anbefalingen fra POM, resultater fra elevundersøkelsen og ønskede mål og tiltak er 

til sammen bygrunnen for rådmannens innstilling.  

 

 

2.0 Hva er MOT? 

MOT er en ideell organisasjon etablert av Johann Olav Koss og Atle Vårvik i 1997. 

Rune Bratseth og Dag Otto LaurIitzen er også to av stifterne. Organisasjonen knytter 

til seg idrettsutøvere og artister for å være positive rollemodeller, som en viktig del av 

strategien for å nå ungdom. 

 

I dag har MOT samarbeid med 221 kommuner i Norge. MOT har ca. 5800 

medarbeidere rundt i landet. Dette er ansatte i organisasjonen og alle som har fått 

såkalt MOT- utdanning. Dette er lærere, elever og andre i kommunen som får 

opplæring i MOT. Pr. juni 2013 har ca. 4600 elever fått 2 dagers skolering og regnes 

da som medarbeidere i MOT. Totalt har ca. 60 000 elever, fra 7. trinn t.o.m. 3. år på 

videregående skole, hatt befatning med MOT pr. juni 2013.   

http://www.mot.no/?side=o
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MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler, på fritidsklubber og andre arenaer for 

ungdom. Arbeidet handler om å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de 

mestrer livet. Det vil i hovedsak være på ungdomsskolene de unge vil møte MOT. Det 

krever fokus over tid å bygge holdninger, derfor har MOT programmer i skolen som 

strekker seg over tre år. Noen av temaene MOT jobber med er: valg, 

fremtidsbevissthet, drømmer, mål og ambisjoner, gode forbilder, selvbilde, stolthet og 

mestring.  

Det handler om å vise mot; 

MOT til å leve 

MOT til å bry seg 

MOT til å si nei 

 

Dersom kommunen beslutter å bli et ”Lokalsamfunn med MOT” vil våre 

ungdomsskoler blir såkalte MOT-skoler. Det innebærer at skolen knytter seg opp mot 

eller utdanner et visst antall MOT-informatører. Dette er som oftest lærere. MOT-

informatørene skal trene ungdom i å vise MOT, innenfor temaer som drømmer, 

klassemiljø, mobbing, inkludering, ansvar og valg. MOT i ungdomsskolen er et 

helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 15 ganger over 3 år. 

Programmet tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene 

ungdommene i samhandling og kommunikasjon, i det å sette grenser for seg selv og 

andre, skape mestringsfølelse og gi hverandre følelser av å være betydningsfulle og 

verdifulle. Gjennom formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres 

ungdom på verdien av å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 

 

Ungdom med MOT er en del av programmet rettet mot ungdomsskolen, der utvalgte 

elever fra 9.trinn besøker barneskoleklasser for å gjøre overgangen til 

ungdomsskolen lettere. Ungdom med MOT blir også faddere for elever på 7.trinn. 

MOT-programmet omfatter også møter med de foresatte og møter med personalet 

på skolen.  

 

2.1 Forpliktelser 

Dersom Ås kommune blir et ″Lokalsamfunn med MOT” er det dette vi forplikter oss til: 

 Forankring og motivasjon på ledernivå. 

 Et samarbeid for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom. 

 Et bevisst forhold til å jobbe kontinuerlig og målbevisst. 

 

 

 

Etablering av ″Lokalsamfunn med MOT″ vil innebære: 

 Kontraktsinngåelse med kommunen som avtalepart. 
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 Fokus på rekruttering og opplæring av lokal MOT- leder, MOT-informatører, MOT- 

koordinator og kontaktpersoner. 

 

Forpliktelser i et ″Lokalsamfunn med MOT”: 

 Rekruttering av en lokal MOT-leder. Lederen har ansvar for å legge til rette for 

MOT og ha det overordnede ansvaret. Lederen skal også delta på en to dagers 

skolering. 

 Rekruttering av lokal MOT-koordinator som deltar på en tre dagers skolering i regi 

av MOT. Koordinatoren har det praktiske ansvaret for å innføre og gjennomføre 

MOT. 

 Obligatoriske 3 timers lærerforedrag på MOT- skolene i løpet av det første året for 

nye MOT-kommuner. 

 Gjennomføre MOT i ungdomsskolen på MOT-skolene. 

 Ungdom med MOT- skolering 

 Benytte programmet ”MOT i fritid”. 

 

 

3.0 Referanser 

Ås kommune har hentet referanser fra Lørenskog kommune. Noen av skolene i 

Lørenskog begynte med MOT allerede i 2004. Lørenskog kommune som 

lokalsamfunn gikk inn i MOT i 2009. MOT er nå bredt forankret i kommunen.  

Lørenskog har en leder for MOT (rådmann) og en koordinator for MOT (SLT- 

koordinator). Kommunen gir svært gode referanser og trekker fram to ting de er 

spesielt fornøyd med: 

 

1. Ungdom med MOT. Søkeordning der 9.klassinger blir ″faddere″ for nye 

7.klassinger. Dette har gitt en stor bedring rundt overgangen barneskole – 

ungdomsskole og ungdommene forteller om en tryggere og mer hyggelig start på 

ungdomsskolen. 

2. Skolering av politiet. Kommunen har brukt noe av midlene til SLT- koordinator til å 

skolere 4 politibetjenter i MOT. Disse 4 betjentene brukes aktivt på 

ungdomsskolene og ellers i kommunen i det forebyggende arbeidet.  

 

4.0 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Det er vedtatt i handlingsprogrammet for 2013 at det skal opprettes en hel stilling 

som SLT- koordinator i Ås kommune fra og med august 2013. SLT-koordinatoren 

skal jobbe mot ungdom og koordinere rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for 

ungdom. SLT-koordinator skal arbeide tett opp mot politiet, skolene og de andre 

instansene i kommunen. 

  

En stor del av arbeidsfeltet til SLT- koordinator i Ås kommune vil ha sterk forankring i 

oppvekst- og kulturetaten. Rådmannen ser derfor at stillingen SLT- koordinatoren bør 

være organisert under oppvekst- og kultursjefen. 
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Etter råd fra Lørenskog kommune ser rådmannen for seg at det er SLT- 

koordinatoren som skal bli lokal MOT-koordinator. Han/hun vil da delta på en 

tredagers skolering i regi av MOT. Det vil være SLT- koordinator som drifter mot og 

samordner arbeidet i kommunen. I Lørenskog bruker SLT- koordinator ca. 20 % sin 

stilling til å koordinere MOT.  

 

 

5.0 Vurdering av saken: 
Med MOT-programmet vil skolene få verktøy som kan være til hjelp for å realisere 

målene som ligger i Kunnskapsløftets generelle del. Utklipp fra den generelle delen: 

 

”Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og 

meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand 

om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.″ 

 

En stor del av forutsetningen for å lykkes i fagarbeidet ligger i den generelle delen av 

Kunnskapsløftet. Her løftes det fram gangs mennesker med motivasjon, arbeidslyst, 

mot til å si i fra og evne til å bry seg om andre. Mange av verdivalgøvelsene som 

brukes ved MOT- besøkene går rett inn i de verdiene som er beskrevet i 

Kunnskapsløftets generelle del.   

 

Rådmannen har en grunnleggende positiv holdning til forebyggende arbeid blant barn 

og unge. Målrettet arbeid med MOT gir kommunen en god mulighet til å bedre 

elevmiljøet som igjen kan gi bedre resultater på elevundersøkelsen. MOT vil også 

kunne bedre overgangen ved pedagogskifter og mellom barneskole og 

ungdomsskole. Trening i samhandling og kommunikasjon kan føre til forbedringer i 

elev - lærer relasjoner som igjen kan gi økt læringstrykk. 

 

6.0 Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Deltakelse i ”Lokalsamfunn med MOT” vil innebære følgende økonomiske 

forpliktelser: 

Minimumsprisen for MOT pr. år er kr. 60.000,- for samlet avtale for hele kommunen. 

Det betales for en lisensdel og en utdanningsdel.  

Lisensdel: kr. 30.000,-  

 

Utdanningsdel:  

kr. 10.000,- pr. MOT-informatør/-koordinator  

kr. 5.000,- pr. MOT-rektor  

kr. 5.000,- for Lokal MOT-leder 

 

Prisen betales for et halvt eller et helt år. Det betyr at dersom avtaleinngåelsen skjer 

på høsten 2013 vil Ås kommune bli belastet for et halvt år. Venter vi midlertidig med 

avtaleinngåelsen til januar 2014 kan kommunen betale for ett år av gangen. Ås 

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/
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kommune kan uansett starte planleggingen av MOT høsten 2013, selv om selve 

skoleringen og mer av det praktiske arbeidet med MOT vil skje fra januar 2014.  

Kostnadene foreslås derfor innarbeidet i budsjettet for 2014. 

 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2014 
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SØKNAD OM UTVIDEDE SKJENKETIDER 

- FOLLO FUTURA AS / ÅS STASJON 
Gå til saksliste  <<Forrige sak 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: U63 &18 Saksnr.:  12/281 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 20/13 22.08.2013 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Utvidelse av skjenketider innvilges for Follo Futura AS for lokaler i Brekkeveien 4 

jf. søknad av 04.06.2013. 
 

2. Følgende nye skjenketider godkjennes:  
Innendørs, gruppe 1 og 2:  

mandag-torsdag kl.06.00-24.00 
fredag kl.06.00-02.00 (påfølgende døgn) 
lørdag kl.10.00-02.00 (påfølgende døgn) 
søndag kl.11.00-20.00. 

 
3. Serveringsbevillingen for Follo Futura tilpasses innvilgede skjenketider i pkt 2.   
 
 
Ås, 13.08.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Skjenkebevilling er innvilget i HS-sak 14/12 for perioden 2012-2016. 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Vedlegg som følger saken: 
Søknad om utvidelse av skjenketider fra Follo Futura AS. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til publiserte dokumenter: 
Politiets uttalelse til søknad. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Søker 
Politiet i Follo 
Securitas AS  
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Follo Futura søker om utvidelse av innendørs skjenketider for lokaler i Ås stasjon, 
adr. Brekkeveien 4. De innehar pr. d.d. skjenkebevilling for inneværende 
skjenkeperiode (2012-2016) for alkoholgruppe 1 og 2.   
 
Søknad om utvidede skjenketider er sendt Follo politiet for uttalelse som ikke har 
merknader til søknaden, jf.svarbrev fra politiet av 17.07.2013, l.nr.18636/13. 
   

Vurdering av saken: 
Styrer for Follo Futura AS oppgir at det er behov for lengre skjenketider særlig 
v/kulturarrangementer ved skjenkestedet samt under Ås Mart´n.  
 
Rådmannen vurderer at utvidede skjenketider for Follo Futura AS ikke har negative 
konsekvenser for Ås. Det totale alkoholforbruket og mulig støy i sentrum antas å bli 
tilnærmet uendret da Follo Futura gjerne har hatt utvidede skjenketider i forbindelse 
med kulturarrangementer.  Kommunen har ingen negative erfaringer med tidligere 
utvidede skjenketider som er innvilget for Follo Futura, og det er ikke registrert avvik 
etter skjenkekontroller. 
 
Med permanente forlengede skjenketider for Follo Futura vurderes det at søknader 
om utvidede skjenketider med tilhørende saksbehandling stort sett vil bortfalle, og 
dette vil være rasjonelt både for Follo Futura, Follo politi og Ås kommune.    
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Ås kommune.  
 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Follo Futura AS om utvidede skjenketider 
innvilges, jf. rådmannens innstilling pkt 1 til 3.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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