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Utv.sak nr 10/07 
ÅRSMELDING FOR ÅS KOMMUNE 2006 
Saksbehandler:  Vidar Valvik Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  07/897 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/07 25.04.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial /  
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding for Ås kommune 2006 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 17.04.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene, formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle aktuelle utvalg 18.04.07) 
Årsmelding for Ås kommune 2006 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Trykt vedlegg.  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjefen 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsmeldingen for Ås kommune for 2006 legges med dette fram for politiske organer. 
Årsmeldingen gir sammen med tidligere behandlet Tertialrapport 1 og 2/2006 en samlet 
oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater for vedtatte mål i Handlingsprogrammet for 
2006, driften og politiske vedtak som er fattet i 2006. 
 
Ressursutnyttelse 
Kommunen har i flere år effektivisert tjenestene, forenklet arbeidsformer, rutiner og 
omorganisert for å utnytte ressursene og sikre tjenestetilbudet. Dette er og vil være et 
kontinuerlig arbeid. 
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I handlingsprogram 2006-09 ble det påpekt at ”situasjonen har blitt vesentlig mer alvorlig i 
løpet av siste år.” Ved utarbeidelsen av handlingsprogram og økonomiplan 2007- 2010 
opplevdes situasjonen ytterligere krevende. Uansett effektiviseringstiltak var det ikke mulig å 
konkretisere innsparinger i den størrelsesorden som det er behov for i planperioden uten å 
foreta grep som kan innebære tunge politiske valg. Tilsvarende ble det også understreket at 
situasjonen berettiger å se på inntekstpotensialet med nye øyne.  
 
Uansett inntektspotensiale er imidlertid Ås kommune avhengig av å ha et driftsapparat som har 
en effektivitet fullt på høyde med sammenliknbare kommuner. En nøkkel til å konkretisere 
innsparinger er derfor aktiv bruk av KOSTRA-data for å spore opp områder hvor det er grunn 
til å forvente at Ås kommune har innsparingspotensialer sammenliknet med andre. 
 
På grunn av innsparingsbehovets størrelse ble tiltak i liten grad konkretisert i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2007-10. Det ble fattet vedtak om innsparingsmål for 
hver etat samt lagt opp til en konkretiseringsprosess basert på KOSTRA-data våren 2007. 
Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni 2007 for å konkretisere tiltak med sikte på å 
oppnå et netto driftsresultat på 3 % innen 2011. 
 
Den økonomiske analysen for 2006 viser imidlertid at vi er på rett vei. Ås 
kommune har lykkes å gjøre innsparinger og sette av reserver i henhold til vedtatt plan. 
Utgiftsnivået ser ut til å nærme seg andre kommuner i Follo og Akershus. Imidlertid har Ås 
kommune nå en reell gjeldsbelastning som er større enn disse kommunegruppene. Dette 
sammen med lavere inntektsnivå, betyr at Ås kommune bør ha et lavere utgiftsnivå i tiden 
framover enn andre kommuner i Follo og Akershus.    
 
Kommunen som samfunn  
I en presset økonomisk situasjon blir det stadig viktigere å styrke innbyggerdialogen og 
stimulere samarbeid/partnerskap med andre aktører i utviklingen av lokalsamfunnet. 
Gapet mellom innbyggernes forventninger og tilgjengelige ressurser skaper en situasjon som 
krever aktiv dialog og en bevisst innbyggerorientering av hele organisasjonen. Kommunens 
resultater fra innbyggerundersøkelsen dokumenterer denne utfordringen. Innbyggerne er ikke 
tilfreds med Ås sentrum, og forventningene til kommunens rolle er høye. 
Bare et langsiktig arbeid for å styrke kommunes økonomiske handlingsrom kan skape 
grunnlag for en mer samfunnsaktiv kommune. I undersøkelsen kommer det imidlertid fram at 
innbyggerne helhetlig sett er mer fornøyd en landsgjennomsnittet når det gjelder det å 
leve/være bosatt i Ås, og når det gjelder tilfredshet med de kommunale tjenestene. 
 
I forbindelse med kommuneplanprosessen ble det gjennomført en rekke folkemøter, med høy 
deltakelse og stort engasjement. I arbeidet med kommuneplanen er både kommunens 
hjemmeside og lokal presse brukt aktivt. Det er gjennomført dialogmøter med kommunestyret 
og formannskapet hvor kommuneplanen har vært tema. 
Det er også igangsatt en egen kommundelplan for UMB som både omfatter en arealdel og en 
samfunnsdel. 
 
Tjenestetilbudet 
Kommunens tjenester til pleie- og omsorg samt skolene utgjør de tunge og omfattende 
virksomhetsområdene. Det innebærer at det er avgjørende viktig å lykkes med effektiv drift og 
riktig kvalitet på disse tjenestene. Disse områdene representerer samtidig de mest sårbare 
gruppene, noe som skaper desto større utfordringer. For å styrke kontroll med kvaliteten 
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gjennomføres spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og 
omstillinger med sikte på innsparinger.  
 
Barn og unge 
Alle barn over ett år som har søkt barnehageplass i kommunen fikk et tilbud.  
Det er ledig kapasitet i Nordby mens det fortsatt er venteliste til plasser i sentrum. 
Det er stor barnehageutbygging i kommunene, noe som fører til mangel på førskolelærere/ 
pedagogiske ledere. Det er vanskelig å rekruttere nye førskolelærere til tross for at kommunen 
er konkurransedyktig når det gjelder lønnsbetingelser.  
 
Ungdomsrådet ble etablert i oktober 2006. Skolestruktur og skolestørrelse har vært en viktig 
del av drøftingen av innsparinger. Det er ikke fattet noen vedtak om endringer. 
Undersøkelser har avdekket at karakternivået på ungdomsskolene er betydelig hevet. 
 
Eldre og brukere med særlige behov 
Innbyggerundersøkelsen viste at Ås kommunes tjenester til pleie- og omsorg er meget gode i 
forhold til landsgjennomsnittet. Resultatet underbygges av kommunens egne 
brukerundersøkelser hvor resultatene var bedre enn forventet. 
Dette er resultater som står i kontrast til mye negativ medieoppmerksomhet, og de er meget 
viktig for å opprettholde innsatsvilje og motivasjon når ressurssituasjonen kontinuerlig er 
under lupen. 
Det nye sykehjemmet er under bygging og er i rute med sikte på ferdigstillelse i november i år. 
 
Organisasjon og medarbeidere 
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Hovedprinsippene i kommunens 
arbeidsgiverpolitiske plattform er at godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes 
gjennom myndiggjøring av medarbeidere, god ledelse, kompetanseutvikling, lokal 
lønnspolitikk og tilrettelegging for en livsfasepolitikk. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for 
god kvalitet på tjenestene. 
Et stramt arbeidsmarked utfordrer kommunens muligheter til å rekruttere nye medarbeidere.  
 
Gjennomsnittelig sykefravær har fortsatt en svak nedgang og ble i 2006 8,1 %. Det er en 
nedgang på 0,3 % fra 2005. Nedgangen er lavere enn målsettingen som var minst en reduksjon 
til 7,5 %. 
Enhetene følger opp med tiltak og tilpasninger i arbeidet og arbeidsoppgaver så langt det er 
mulig. IA team er under etablering i alle enheter. Teamet skal gi et tettere samarbeid med alle 
involverte parter for å forebygge, tilrettelegge og avklare muligheter for yrkesaktivitet. 
 
God ledelse er en forutsetning for å utnytte ressursene på en effektiv måte og danner grunnlag 
for et godt arbeidsmiljø. Ås kommunes lederutviklingsprogram startet i 2004 og ble avsluttet 
med eksamen våren 2006. 
 
Konklusjon 
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Utv.sak nr 11/07 
KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2005-2008. 
KUNNSKAPSLØFTET 
Saksbehandler:     Arkivnr: 430  Saknr.:  05/1772 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 48/05 07.06.2005 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11/07 25.04.2007 
 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Kompetanseutviklingsplanen for 2007 godkjennes. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen, 12.04.2007 
 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Administrativ behandling: 
 
Avgjørelsesmyndighet:   
Hovedutvalget for oppvekst og kultur  
 
Behandlingsrekkefølge:   
Hovedutvalget for oppvekst og kultur  
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Kompetanseutviklingsplan for 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Skolene, PPS, Oppvekst- og kultursjefen 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
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Stortingsmelding nr 30 (2003 – 2004) Kultur for læring ble vedtatt i Stortinget 17. juni 2004. 
Endringene i reformen skal realiseres gjennom en omfattende reform av hele grunnopp-
læringen.  
 
I 2005 utarbeidet kommunen en 3-årig kompetanseutviklingsplan, Kompetanseutviklingsplan 
2005 – 2008 som ble godkjent i HOK  07.06.05, sak 0048/05. Planen bygget på en individuell 
kartlegging av skoleledere og det pedagogiske personalet ut fra de foreløpige fagplanene som 
forelå. Spørsmålene i kartleggingen tok utgangspunkt i tre områder; utdanningsbakgrunn, 
didaktisk kompetanse og kompetanse knyttet til nye fagplaner. Den 3-årige kompetanseplanen 
ble utarbeidet ut fra det som framkom av kartleggingen.   
 
Fylkesmannen har dette året pålagt kommunene å utarbeide en kompetanseutviklingsplan for 
2007 for at kommunene skal få utløst midler til kompetanseutvikling. Planen er drøftet med de 
tillitsvalgte. Planen skal godkjennes politisk og være Fylkesmannen i hende før 01.05.07. 
 
Våre to pedagogiske veiledere bruker til sammen en 100% stilling i forhold til 
Kunnskapsløftet.  
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ås kommune har for 2007 fått tilsagn på kr. 680.000,- til kompetanseutviklingstiltak. Dette 
skal dekke midler til kompetanseheving for ledere, lærere, assistenter, SFO-ansatte, ansatte i 
PPS, rådgivere.  
 
Planen for 2007 bygger på Strategi for kompetanseutvikling i grunnskolen 2005 – 2008, 
Læreplanens Generelle del og læreplaner for fag, samt Læringsplakatens 11 grunnleggende 
forpliktelser. Videre er årets plan laget på bakgrunn av skolenes utviklingsplaner. I tillegg er 
den forankret i kommunens Pedagogiske utviklingsplan for 2007-2010. 
 
  
Satsingsområder      
 
Enkelte områder for kompetanseutvikling krever tiltak i hele perioden 2005 - 2008. For Ås 
kommune gjelder dette IKT, tilpasset opplæring, skolebasert vurdering, lokal tilpasning av nye 
læreplaner og klasseromsledelse.  
 
 
For 2007 er i tillegg priorierte områder forfaglærere engelsk, naturfag, tekonologi og design, 
programfag til valg, kroppsøving, mat og helse. Fellestemaer for lærere og skoleledere er 
vurdering og læringsstrategier. Det satses også spesielt på kompetanseheving for rådgiverne 
knyttet til yrkes-/karriereveiledning.  
 
 
 
 
Alle grupper i skolen skal ivaretas. Gjennomføringen av planen er krevende. Det tas i bruk 
fellestid og planleggingsdager for å få gjennomført denne opplæringen. I størst mulig grad 
forsøker vi å unngå å ta i bruk vikarer så ikke kompetansemidlene blir brukt opp på 
lønnsmidler 
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 Årets plan er inndelt i tre deler, der første del i hovedsak beskriver bakgrunn for planen og  
satsingsområdene i Ås kommune. Del to tydeliggjør hvilke tiltak den enkelte skole i Ås 
prioriterer ut fra våre satsingsområder. Siste del beskriver hvilke konkrete opplæringstiltak Ås 
kommune iverksetter innenfor årets satsingsområder. 
 
Det anbefales at den fremlagte kompetanseutviklingsplanen 2007 for skolene i Ås vedtas.  
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Utv.sak nr 12/07 
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2011 
Saksbehandler:  Torill Skage-Sørli Arkivnr: 144  Saknr.:  07/893 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial /  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/07 25.04.2007 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 tas til etterretning. 
2. Forslagene i planen legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende 

tiltak, og søkes innarbeidet i handlingsprogram og årsbudsjett i perioden 
 
 
Rådmannen i Ås, 18.04.2007 
 
 
 
Per A. Kierulf       Berith Trobe Dahlgren 
     
   Helse- og 
sosialsjef 
 
Tidligere politisk behandling: 
1. Ksak 75/04 Handlingsplan mot rus og alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 1.7.2004 

til 30.6.2008.  
2. Ksak 71/06 Plan for psykisk helse 2007 – 2010. 
3. Høringsnotat vedr. Handlingsplanen behandlet av utvalgene 
 
Administrativ behandling: 
Planen har vært til høring i kommunens enheter. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur    
3. Formannskapet 
4. Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2011 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Høringsinnspill fra: 
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1. RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
2. Positivt oppvekstmiljø 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Etatsjef for oppvekst- og kultur 
Etatsjef for helse- og sosial 
Enhetsleder psykisk helsetjeneste 
Enhetsleder sosial og barnevern 
Leder Positivt oppvekstmiljø 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2004 til 2008 er inndelt i 2 deler. Del 1 omhandler 
alkoholpolitiske tiltak i forbindelse med salgs- og skjenkebevillinger og ligger fast i hele 
kommunestyreperioden. Rulleres første år etter kommunevalget. Del 2 som omfatter 
allmennforebyggende tiltak og tiltak rettet mot utsatte grupper, rulleres en gang i perioden. 
 
Forslaget til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 del 2 gir oversikt over tiltak 
som skal virke allmennforebyggende og tiltak rettet mot utsatte grupper, som i denne 
sammenhengen er definert som:  
 

• Barn og unge med atferdsproblemer 
• Barn av rusmiddelmisbrukere og psykisk syke foreldre 
• Barn av innsatte i fengsler 
• Spesielle ungdomsmiljøer i kommunen 
• Spesielt utsatte geografiske områder i kommunen ut fra tidligere erfaringer og 

befolkningssammensetning 
 
Foreslåtte tiltak er konsentrert rundt målet om å redusere etterspørselen etter rusmidler. Slike 
tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om skader, kampanjer og 
holdningsskapende arbeid. I tillegg gjør frivillige organisasjoner i Ås kommune en stor og 
viktig innsats i det allmennforebyggende arbeidet mot rus.  
 
Bakgrunn for saken: 
Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
Bestemmelsene trådte i kraft fra 1.1.1998. En rekke andre lover pålegger også kommunen å 
løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”.  
 
Ulike lover legger grunnlaget for hvordan det lokale rusmiddelarbeidet skal gjennomføres. 
Hovedstrategien for arbeidet er lagt i: 
 

o Lov om sosiale tjenester, 1991. 
- Loven berører forebyggende innsats, oppsøkende arbeid og tilrettelegging med 

støtte og oppfølging ovenfor rusmiddelbrukerer. 
o Lov om barneverntjenester, 1992 

- Gir et særskilt forebyggende ansvar for å følge med på tilstanden som barn og 
unge lever under, og finne egna hjelpetiltak når loven krever dette. 

o Kommunehelsetjenesteloven, 1982. 
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- Kommunen skal gjennom helse tjenesten fremme folkehelse og trivsel. 
o Alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.), 1989. 

- Legg grunnlaget for salgs- og skjenkepolitikken. 
- § 1,7-d pålegg alle kommuner å ha en alkoholpolitisk handlingsplan. 

 
Målgruppen for tiltakene i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2007 – 2011 er innbyggere i Ås 
kommune. I tillegg omfatter målgruppen kommunens ansatte som arbeider for forebygge 
problemer med rus, og ansatte som arbeider med personer som har rusrelaterte problemer.  
 
Arbeidet med å utarbeide en Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ås kommune er utført av 
prosjektgruppen for Prosjekt Bostedsløse.  
 
Fakta i sak 
 
Rusmiddelsituasjonen i Norge 
Forbruket av alkohol blant ungdom har økt til omkring 4,5-5 liter i de seinere år. "Rusbrusen" 
som ble introdusert i dagligvarehandelen i 2003, utgjør sammen med alkoholholdig cider, 
omkring 20 prosent av de unges alkoholforbruk.  
 
Videre utgjør "rusbrus"/alkoholholdig cider en relativt større andel av alkoholforbruket blant 
jenter enn det vi finner blant gutter, ved at det i 2006 sto for henholdsvis 25 og 18 prosent på 
landsbasis.  
 
Den gjennomsnittlige debutalderen når det gjelder alkohol for 15-20 åringer, synes å være 
stabil. Den har gjennom flere år vært omkring 14,5 år for øl og omkring 15 år for vin og 
brennevin, noe som også gjelder debutalder for "rusbrus"/cider.  
 
 
Rusmiddelsituasjonen i Ås 
Sosialtjenesten i Ås kommune har jevnlig oppfølging av vel 40 brukere som har rusproblemer 
av en slik art at de trenger hjelp til blant annet bolig, medisinsk tilsyn, arbeid og lignende. 
Mange av disse har behov for hjelp fra ulike etater i kommunen.  
 
Ås lensmannskontor har intensivert aktiviteten mot unge rusmisbrukere for å kartlegge og 
forebygge bruk av narkotiske stoffer. Dette har ført til at miljøene rundt brukerne er rimelig 
godt kartlagt, og politiet pågriper flere som også selger narkotika.  
 
Det er stadig en del nyrekruttering til miljøene i aldersgruppen 14-18 år, og det er beslaglagt 
både brukerutstyr og narkotika i denne gruppen. Alkohol er fortsatt svært vanlig på dette 
alderstrinnet. 
 
Bruk av narkotika foregår for det meste i private hjem i forbindelse med fester og samling av 
ungdommer. Dette gjør det vanskelig å få en full oversikt over brukerne og få avdekket bruk 
av narkotiske stoffer. Det er med andre ord trolig store mørketall her.  
 
Det er avdekket både bruk og salg av narkotika på ungdomsskolene i Ås. Elever fra Ås 
videregående som er tatt for bruk av narkotika, forteller at det blir brukt og solgt en del 
narkotika på skolen. Videre er det avdekket et stort narkotikamisbruk i forbindelser med 
russefeiringen,  i tillegg til et stort alkoholkonsum.  
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Statistikk 

Ås lensmannskontor har i 2006 gjort 152 beslag av narkotiske stoffer. Dette er en økning over 
de siste årene, men når ikke opp mot toppåret som var i 2002 med 181 beslag.  
 
Tabellen nedenfor viser antall beslaglagt narkotika i Ås fordelt på stofftyper, alder og kjønn 
på personene som er siktet for besittelsen av stoffet. Narkotika vi ikke har klart å knytte til 
noen personer er utelatt fra tabellen. Beslag av samme stofftype gjort på forskjellige steder på 
kroppen eller for eksempel på flere steder i en bil teller bare som et beslag. Personene nevnes 
bare en gang på antall, selv om det har vært beslag på samme person flere ganger i løpet av 
året.  
 
 
Beslaglagte narkotiske stoffer i Ås kommune 
 
 Totalt 

antall  
Hasj (gram) Amfetamin 

(gram) 
Kokain 
(gram) 

Heroin 
(gram) 

Tabletter 
stk 

Alder 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Kvinner under 
18 

1 1 0,7     0,2     

Menn under 18  3    18,5    0,1     
Kvinner 18-24 2 2 47,5 15,0    1,0 1,0      40 
Menn 18-24 14 12 55,7 77,0     6,1 2,2 1,5 5,0   95 25 

Kvinner over 
24 

2  8    3,0 16,0      1,1 19,4     16 8 

Menn over 24 48 43 520,0 45,0 1158,7 272,7 4,2 2,5  10,4 421 536 
Sum 67 69 626,9  171,5  1166,9 295,3 5,7 7,8 0,0 10,4    532 609 
 
I tillegg er det bl.a i 2005 beslaglagt flere liter med flytende væske som er analysert som GHB 
(flytende narkotika) Det er også i 2005 beslaglagt flere kilo med det narkotiske stoffet Khat. 
Videre er det beslaglagt en del flytende anabole steroider, også flere hundre gram med pulver 
der virkestoffet brukes som doping. Aldersgruppen hvor sistnevnte er beslaglagt er menn 18-
24 år. 
 

Antall 
narkoti
kasaker 
avspeil
er ikke 
hvor 
mye 

narkotika eller hvor mange rusmisbrukere det er i distriktet, men er heller en indikator på hvor 
godt politiet arbeider med narkotikaproblemet.  
 
Vi vet at det i Ås kommune er bosatt flere personer som er involvert i organisert 
narkotikakriminalitet.  
 

ANTALL SAKER År
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005  
 

2006 
Endring 
siste år 

Narkotika (1. ledd / 
legemiddelloven) 

226 174 119 104 123 18,27 % 

Narkotika (2. og 3. ledd) 3 6 2 2 5 150,00 % 
Antall narkotikabeslag  181 148 133 147 152 3,4 %  
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Forslag til forebyggende tiltak 
Siden denne Rusmiddelpolitiske handlingsplanen ikke innkluderer skjenkepolitiske 
virkemidler, er det foreslått tiltak for å redusere etterspørselen etter rusmidler.  
 
Slike tiltak kan være undervisning, informasjon om skader, kampanjer og holdningsskapende 
arbeid, med det formål å redusere bruk av rusmidler. Hensikten er å påvirke folks holdninger 
til bruk av alkohol og narkotika. Etterspørselreduserende tiltak er et viktig supplement til de 
regulatoriske virkemidlene som kommunen har til rådighet.  
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan har forslag på tiltak sortert etter:  
 

• Allmennforebyggende tiltak 
• Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper 

 
Oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere 
I henhold til lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven, har Ås kommune ansvar 
for å hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. 
Kommunen har også ansvar for å gi råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. 
Tiltakene i planen er konsentrert rundt dette.  
 
Høringsinnspill 
Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan er sendt på høring til Ungdomsrådet, Positivt 
oppvekstmiljø, alle etatssjefer i Ås kommune og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
(RIO).  
 
Positivt oppvekstmiljø og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har gitt innspill til planen: 
 
Positivt oppvekstmiljø ønsket å fjerne følgende tiltak fra planen: 
 
 

Tiltak Mål Ansvarlig 

Åpent ”Street 
fellesskap” 

Gi uorganisert ungdom et rusfritt 
dansetilbud som engasjerer og bygger 
felleskap på tvers av bosted i 
kommunen. 

Frivillighetssentralen i 
samarbeid med Kultur og 
oppvekst. 

Ungdomskontakt 

Vurdere behovet for en stilling som 
ungdomskonsulent i kommunen. 
Stillingen skal ha en samlende 
funksjon for alt barne- og 
ungdomsarbeidet i kommunen.  

Positivt oppvekstmiljø 

Rusfritt 
kulturarrangement 

Etablere et årlig rusfritt arrangement 
natt til 1. mai med bruk av lokale 
krefter fra musikk-og kulturlivet i 
kommunen. 

Kultur og oppvekst i 
samarbeid med Midtgard 

 
Arbeidsgruppen for Rusmiddelpolitisk handlingsplan mener at tiltakene er 
allmennforebyggende og bør være forankret i Positivt oppvekstmiljø. Disse tiltakene er derfor 
tatt ut av forslaget til Rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
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Positivt oppvekstmiljø ønsket videre å inkludere i planen følgende punkter:  
 

Tiltak Mål Ansvarlig 

Forebyggende innsats 
i skolene 

Bruk av forskjellige programmer 
(LP_modellen, PALAS m.v.) for å 
gjøre elevene i bedre stand til å takle 
for eksempel rusproblematikk. 

Den enkelte skole 

Helsestasjon for 
ungdom 

Annet mål:  
Tilby veiledning innen 
rusproblematikk 

Forebyggende 
helsetjeneste 

Familie- og 
nettverksteamet 

Videreutvikle tilbudet 
Forebyggende 
helsetjeneste 

 
Disse tiltakene er inkludert i fremlagt forslag til plan.  
 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon ga i sin høringsuttalelse støtte til planforslaget, og 
understreket viktigheten av å tenke helhetlig, både når det gjelder forebygging av rusproblemer 
og etablering av tilbud til rusmisbrukere. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan er utarbeidet av en tverretatlig prosjektgruppe; Prosjekt 
bostedsløse. Positivt oppvekstmiljø har gitt innspill til planen underveis i arbeidet. 
Planen gir en oversikt over situasjonen på rusmiddelfeltet i Ås kommune, og oversikt over de 
tiltak som eksisterer.  
Planen bør være et godt utgangspunkt for det videre tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet 
for å forebygge rusmisbruksproblemer og etablere et forsvarlig tilbud til de som er berørt av 
rusmisbruk. Planen bør også være et grunnlagsdokument i forhold til handlingsprogram og 
budsjett i planperioden. 
 
Det anbefales at planen tas til etterretning. 
 


