
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3962-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Ås rådhus, rådmanns- 30.11.2011 
 kontorets møterom  
 
Fra ADM-sak:  16/11 Fra kl.: 15.00 
Til ADM-sak: 17/11 Til kl.: 15.10 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:  Gro Haug 
NSF: Bente C. Kristiansen 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes, Anne Odenmarck 
Sp:  Odd Rønningen 
SV:  Saroj Pal   
H:   Egil Ørbeck  
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
UDF  Roald Westre 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer:  
H:  Sverre Strand Teigen 
FF: Astrid Svingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
og rådgiver Ingrid Helland. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble innkalt ekstraordinært da avgjørelse hastet og det ikke var satt opp flere 
ordinære møter i år. Innkallingen ble sendt og lagt til ettersyn 30.11.2011. Møtet ble 
samtidig publisert på Internett.  
 
 
Godkjent 30.11.2011 av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter: 

_____________________                  _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
ADM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
16/11 98/2032 PA  
SØKNAD OM PERMISJON  
 
17/11 11/3873 410   
STILLING SOM PLAN- OG UTVIKLINGSSJEF  
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ADM-sak 16/11  
SØKNAD OM PERMISJON  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 30.11.2011: 
Møtet ble holdt for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 30.11.2011: 
1. Ellen Grepperud innvilges permisjon fra stilling i Ås kommune i 2 år,  

jfr. permisjonsbestemmelsens pkt. 4.8.1. 
2. Rådmann drøfter og avklarer evt. overgangsordning og endelig 

permisjonstidspunkt direkte med Ellen Grepperud. 
 
 
  
ADM-sak 17/11  
STILLING SOM PLAN- OG UTVIKLINGSSJEF  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedlagte utlysningstekst godkjennes. 
2. Utlysningsmedia: 

- Fullstendig tekst på kommunens internettside 
- Kortversjon med henvisning til nettsiden 
- Rådmann avgjør utlysningssteder. 

3. Ansettelsesutvalg består av: 
- Rådmann Trine Christensen 
- Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
- Repr. for tillitsvalgt 
- Evt inntil to politikere utpekt av administrasjonsutvalget 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 30.11.2011: 
Administrasjonsutvalget drøftet enkelte endringer i utlysningstekstene, jf. vedlegg. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 30.11.2011: 
1. Vedlagte utlysningstekst godkjennes. 
2. Utlysningsmedia: 

- Fullstendig tekst på kommunens internettside 
- Kortversjon med henvisning til nettsiden 
- Rådmann avgjør utlysningssteder. 

3. Ansettelsesutvalg består av: 
- Rådmann Trine Christensen 
- Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
- Repr. for tillitsvalgt 
- Politiker utpekt av administrasjonsutvalget: Egil Ørbeck (H) 
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 VEDLEGG 

Vår referanse;          Dato 
Sak- og dok.nr   11/3873       24.11.2011 
Arkivkode: 410  
******************************************************* 
 

11/3873 
 

 

Ås kommune ligger sentralt i Follo, sør i Akershus og tilhører en region i stor 
vekst. 
Kommunen er ca. 100 km2stor og har 17 000 innbyggere. Ås er vertskommune for 
Universitetet for miljø- og biovitenskap samt en rekke nasjonale 
forskningsinstitusjoner. Fra 2018 etableres også Veterinærhøgskolen og 
Veterinærinstituttet her. Sammen med et sterkt handels- og næringsmiljø nord i 
kommunen innebærer dette at Ås har stor egendekning av arbeidsplasser. 
Kommunen har ca. 1000 ansatte. 

Visjonen til Ås kommune er: Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune ønsker 
kompetente medarbeidere med samfunnsengasjement og fokus på utvikling og 
samarbeid. Som arbeidsgiver er vi opptatt av godt lederskap og en åpen kultur. 

 
 

Plan- og utviklingssjef i Ås kommune, 2-årig vikariat 
Stillingsnummer: 11/ 3873 
 
Plan- og utviklingssjefen har ansvar for strategisk og overordnet planlegging og leder plan- og 
utviklingsavdelingen som består av plan- og utviklingssjef, og plan- og miljøvernrådgiver (2 
årsverk). Landbrukssjefen rapporterer også til plan- og utviklingssjefen. 
Stillingen er plassert i rådmannens stab og utgjør en del av rådmannens ledergruppe. 
 
Sentrale oppgaver er: 
• Hovedansvar for kommuneplanen, samt areal- og transportplanlegging 
• Samfunnsutviklingsoppgaver herunder næringsutvikling og miljø 
• Koordinere arbeidet med handlingsprogram og rapporteringer 
• Beredskapsplanlegging 
• Regional kontakt i plan- og utviklingsoppgaver 
 
Vi søker deg som har: 
• Relevant utdannelse på universitetsnivå/høgskole 
• Forståelse for forvaltningsnivåenes roller, og samspillet politikk/administrasjon  
• Innsikt i kommunen som organisasjon og samfunn, samt kommunenes plansystem 
• Erfaring fra ansvarsområdet og kan vise til dokumenterbare resultater 
• Er utviklingsorientert, systematisk og fleksibel 
• Gode lederegenskaper 
• Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 
• Kompetanse og erfaring i prosjektstyring 
• Stå på vilje og godt humør!  
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Vi kan tilby: 
• En sentral og ansvarsfull rolle i kommunens utvikling 
• Meningsfylte, varierte og interessante oppgaver 
• Et inspirerende og kompetent arbeidsmiljø 
• Lønn etter avtale 
 
Tiltredelse snarest. 
Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:  Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud   
tlf 64962071 eller pr e-post: ellen.grepperud@as.kommune.no/ Rådmann Trine Christensen tlf 
64962002 eller pr. e-post trine.christensen@as.kommune.no 
 
 
Søknad sendes Ås kommune via link til elektronisk søkerportal via utlysningstekst på 
www.as.kommune.no /Ledige stillinger  
 
Søknadsfrist 22.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENVISNINGSANNONSE 
 
 

 

Plan- og utviklingssjef i Ås kommune 
2-årig vikariat  
Stillingsnummer: 11/3873 

Plan- og utviklingssjefen har ansvar for strategisk og overordnet planlegging og leder plan- og 
utviklingsavdelingen. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist 22.12.2011 
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finnes på Ås kommunes internettside, 
www.as.kommune.no.  
 
 


