
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2,  
 2.etg 16.02.2011 
 
Fra HS-sak:  05/11 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 10/11 Til kl.: 20.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Ove Haslie  
 
Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Tommy Skar, Marija Tomac 
Sv: Roberto Puente Corrral 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Torill Horgen 
Sp: Annett Michelsen  
KrF: Torger Gillebo 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
H: Rubina Mushtaq 
Fra administrasjonen møtte: 
Barnevernleder Lizzi Hvidsten 
Enhetsleder Unn Hegg 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent Jan Einbu 
Diverse merknader:  
Det må sørges for at dørene inn til møterommet er opplåst for publikum.    
 
 
Godkjent 17.02.2011 av leder Anne Odenmarck og Torill Horgen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
5/11 11/568 423   
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE  
 
6/11 11/539 G27   
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG TRENINGSSENTER  
 
7/11 11/577 031 F60   
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS  
 
8/11 11/745 H30 &00  
KRITERIER FOR BRUK AV FLERSENGSROM/EKTEPARROM  
 
9/11 11/200 031   
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS  
 
10/11 11/571 H01  offl. § 13/fvl. § 13 
RESSURSKREVENDE BRUKERE VED MOER SYKEHJEM  
 
 
ORIENTERINGER, ved helse- og sosialsjef: 
• Enhetsleder for pleie og omsorg Unn Hegg konstitueres i stillingen som helse og 

sosialsjef, i den perioden hvor Marit R. Leinhardt er konstituert rådmann(fra 
28.03).  

 
• Orientering om høring på samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene i 

opptaksområdet. Follokommunene samarbeider om dette. 
 
 
REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering.
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HS-sak 5/11  
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er 
beskrevet i saken. 

2. Stillingen iverksettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 
sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

3. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
Høyre fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

4. Kostnad for 2011 er kr.300.000,- og dekkes av ansvar 3341 
5. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap´s og H´s tilføyelse ble  tiltrådt med 8 - 1 (FrP). 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 

1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er 
beskrevet i saken. 

2. Stillingen iverksettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 
sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 

3. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
4. Kostnad for 2011 er kr.300.000,- og dekkes av ansvar 3341 
5. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
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HS-sak 6/11  
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG TRENINGSSENTER  
 
Rådmannens innstilling: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
 
Dag Guttormsen(H) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 ”Kostnadsøkningen dekkes fra ansvar 3030” 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H´s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  
Kostnadsøkningen dekkes fra ansvar 3030. 
 
 
 
  
HS-sak 7/11  
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer sosialutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 
 

1. Kommunens rusteam organiseres som et team med teamleder i enhet for 
psykisk helse. 

  
2. Rusteamet får kontorlokaler på Moer sykehjem i sammen med psykisk helse, 

og skal bemanne personalbasen i nye Fjellveien. 
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HS-sak 8/11  
KRITERIER FOR BRUK AV FLERSENGSROM/EKTEPARROM  
 
Rådmannens innstilling: 
For tildeling av plass i flersengsrom etablerer Ås kommune kriterier nr.1 – 7, som 
beskrevet i saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Høyre v/Dag Guttormsen foreslo følgende endringer i rådmannens innstilling: ”For 
tildeling av plass i flersengsrom etablerer Ås kommune kriteriene nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
og utelukkelseskriteriene nr. 1, 2, 3, 4, 5.”  
 
Arbeiderpartiet v/Tommy Skar foreslo følgende tilleggspunkt:  
”Brukere som vurderes som aktuelle for tildeling av plass i flersengsrom skal gjøres 
kjent med kriteriene for tildeling og tildelingen skal skje i dialog med brukerne.” 
 
Votering: 
H´s og Ap´s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 
For tildeling av plass i flersengsrom etablerer Ås kommune kriteriene nr: 

1. Bruker som er tildelt korttids- eller avlastningsopphold. 
2. I påvente av ledig enkeltrom, også for brukere med langtidsvedtak.  
3. Ektepar, uavhengig av vedtakstype. Evt andre som ønsker å bo sammen. 
4. Klare og orienterte pasienter. 
5. Demente pasienter om de er uten behov av skjerming / ”rolig”. 
6. Utskrivingsklare pasienter fra sykehus, som vi må tilby plass på kort varsel. 
7. Midlertidig løsning ved prekære behov. 

og utelukkelseskriteriene nr: 
1. urolige demente pasienter 
2. pasienter med behov for medisinskteknisk utstyr, og / eller behandling som vil 

være til stor sjenanse for medpasienten. 
3. smitte 
4. palliative / terminale pasienter 
5. der pasienten av medisinske eller psykiske årsaker ikke kan dele rom.  

 
Brukere som vurderes som aktuelle for tildeling av plass i flersengsrom skal gjøres 
kjent med kriteriene for tildeling, og tildelingen skal skje i dialog med brukerne. 
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HS-sak 9/11  
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
 

2. I forbindelse med tilførsel av ressurser ihht søknad om øremerkede midler til 
det kommunale barnevernet i 2011, omgjøres en av stillingene i barnevernet til 
enhetsleder. 

 
3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
HHS drøftet seg fram til følgende endring av pkt. 2 i rådmannens innstilling:  
” I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til det 
kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet.” 
Votering: 
Rådmannens innstilling med møtets endring av pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 
 

1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
 

2. I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til 
det kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet. 

 
3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 

 
 
 


