
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  02/08 FRA KL: 19.00  
TIL SAKSNR: 05/08 TIL KL: 21.30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:  Marija Tomac 
FrP:  Stein Johannessen 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Anne Odenmarck – Leder og Tommy Skar - Nestleder 
H:     Dag Guttormsen 
FrP:  Ove Haslie  
Sp:    Annett Hegen Michelsen 
SV:   Roberto Puente Corral 
KrF:  Hanna de Presno 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:   Anne Mari Hojem Borge    
H:   Gro Haug   
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, enhetsleder Unn Hegg og  
enhetsleder Ståle Martinsen. 
 
Diverse merknader:  
 
 
Godkjent 18.02.08 av: Leder Anne Odenmarck (A) og Hanna de Presno (KrF) 
 
Underskrifter: 
 
 _____________________ _______________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
2/08 07/2898  
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM  
- SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER MED NAV-KONTORET 
 
3/08 08/185  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER UNIVERSITETSSYKEHUS  
- STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
4/08 08/309  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV MIDLER FRA 2007  
 
5/08 07/2478 (Offl §5a/Fvl §13) 
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 
1. Enhetsleder Unn Hegg ved pleie og omsorg orienterte om pleie- og omsorgstjenestene. 
 
2. Enhetsleder Ståle Martinsen ved driftsavdelingen Moer orienterte om driftstjenestene. 
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Utv.sak nr. 2/08  
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE 
TJENESTER MED NAV-KONTORET 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 17.01.2008: 
1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune samordnes de tjenester som i dag er lagt 

til enhet sosial og barnevern med:  
a) Økonomisk sosialhjelp (Lov om sosiale tjenester kap 5) 
b) Opplysning, råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning (Lov 

om sosiale tjenester §4-1) 
c) Frivillig/tvungen forvaltning av inntekt 
d) Rustiltak (Lov om sosiale tjenester kap 6) 
e) Praktisk bistand og opplæring til personer med rusmisbruksproblemer og ungdom med 

behov for oppfølging etter avsluttet barneverntiltak (Lov om sosiale tjenester § 4-2a) 
f) Individuell plan (Lov om sosiale tjenester § 4-3a) 
g) Hjelp til bolig (Lov om sosiale tjenester §§3-4 og 4-5)   
h) Arbeidstreningsgruppen 
i) Oppfølging av støttekontakter 
j) Barneverntjenesten med de oppgaver som er lagt til tjenesten i dag.       

2. Fylkesdirektør, NAV-Akershus, og rådmannen i Ås som får fullmakt av administrasjons-
utvalget, ansetter og fremforhandler lønn til leder av NAV Ås. Forhandlingsutvalget skal 
fastsette lønn. 

3. Det utarbeides prosesser som ivaretar samarbeidet mellom NAV kontoret og øvrige 
kommunale tjenester som er viktige samarbeidspartnere. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008: 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til administrasjonsutvalgets 
innstilling punkt 2: 
Ramme for lønnsnivå for lederstillinger fastsettes av forhandlingsutvalget. Fylkesdirektør, 
NAV-Akershus, og rådmannen i Ås som får fullmakt av administrasjonsutvalget, ansetter og 
fremforhandler lønn til leder av NAV Ås.  
 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende forslag som skal følge saken: 
Før saken fremlegges kommunestyret, ber KrF om at det fremlegges vurdering for alternativ 
plassering av barnevernstjenesten, herunder vurderer samlokalisering med helsestasjonen eller 
nærmere tilknytning til oppvekst og kultur.  
 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling: 
Punkt 1 a, b og c ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 1 d og e ble tiltrådt 8 - 1 (FrP). 
Punkt 1 f ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 1 g, h og i ble tiltrådt 8 - 1 (FrP).  
Punkt 1 j ble tiltrådt 6 - 3 (H, FrP, KrF). 
H’s  punkt 2 forslag ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
KrF’s forslag ble ikke stemt over, men skal følge saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 



Side 4 av 5 

1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune samordnes de tjenester som i dag er lagt 
til enhet sosial og barnevern med:  
a) Økonomisk sosialhjelp (Lov om sosiale tjenester kap 5) 
b) Opplysning, råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning (Lov 

om sosiale tjenester §4-1) 
c) Frivillig/tvungen forvaltning av inntekt 
d) Rustiltak (Lov om sosiale tjenester kap 6) 
e) Praktisk bistand og opplæring til personer med rusmisbruksproblemer og ungdom med 

behov for oppfølging etter avsluttet barneverntiltak (Lov om sosiale tjenester § 4-2a) 
f) Individuell plan (Lov om sosiale tjenester § 4-3a) 
g) Hjelp til bolig (Lov om sosiale tjenester §§3-4 og 4-5)   
h) Arbeidstreningsgruppen 
i) Oppfølging av støttekontakter 
j) Barneverntjenesten med de oppgaver som er lagt til tjenesten i dag.  
      

2. Ramme for lønnsnivå for lederstillinger fastsettes av forhandlingsutvalget. Fylkesdirektør, 
NAV-Akershus, og rådmannen i Ås som får fullmakt av administrasjonsutvalget, ansetter 
og fremforhandler lønn til leder av NAV Ås.  

 
3. Det utarbeides prosesser som ivaretar samarbeidet mellom NAV kontoret og øvrige 

kommunale tjenester som er viktige samarbeidspartnere. 
 
KrF’s forslag som følger saken: 
Før saken fremlegges kommunestyret, ber KrF om at det fremlegges vurdering for alternativ 
plassering av barnevernstjenesten, herunder vurderer samlokalisering med helsestasjonen eller 
nærmere tilknytning til oppvekst og kultur.  
 
 
Utv.sak nr. 3/08  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER 
UNIVERSITETSSYKEHUS - STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
1. Vedlagte forslag til rammeavtale og ytelsesspesifikasjon for samarbeid  

mellom Follokommunene og Aker Universitetssykehus gjennomføres fra 01.06.08 eller så 
snart det praktisk lar seg gjennomføre. 

2. Styre og representantskap for dagens legevakt gis fullmakt til å på Follokommunenes 
vegne å treffe nødvendige beslutninger for å gjennomføre virsomhetsoverdragelsen og å 
avvikle dagens Follo legevakt IKS når den nye legevakten er operativ.  

3. Rådmennene i deltagerkommunene gis fullmakt til å utpeke ett medlem hver til 
Samarbeidsrådet og ett medlem hver til Kvalitetsutvalget. 

4. Ordførermøtet gis fullmakt til å foreta evt. mindre endringer i avtalen, dersom det blir 
nødvendig, etter kommunestyrenes behandling av saken. 
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Utv.sak nr. 4/08  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV MIDLER FRA 2007  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
1. Det avsettes kr. 460.000 av de øremerkede midler i 2007 - psykisk helse, for tilrettelegging 

av en personalenhet i Tunveien 1. 
2. Det tas forbehold om at det foreløpige regnskapet er korrekt. 
 
 
  
Utv.sak nr. 5/08 (Off §5a/Fvl §13) 
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
Rådmannens innstilling 08.02.2008: 
Hovedutvalget opprettholder tildelingsutvalgets vedtak. 
 
Tildelingsutvalgets vedtak 18.1.2008: 
1. Ås kommune tilbyr hjemmelen til lege Christos Glavas. 
2. Hvis vedkommende takker nei gjennomføres nytt intervju med søker 12 og det innhentes 

referanser på søker 2.  
      
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8 – 1 (FrP) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 13.02.2008: 
1. Ås kommune tilbyr hjemmelen til lege Christos Glavas. 
2. Hvis vedkommende takker nei gjennomføres nytt intervju med søker 12 og det innhentes 

referanser på søker 2. 
 
Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.2.3, fremmet av Ove Haslie (FrP) 
med støtte fra Gro Haug (H): 
• Etter vår vurdering er ansettelsen ikke fattet på riktig grunnlag. 
• Etter vår mening er ikke den best faglig skikkede valgt. 

Regelen om best kvalifisert er ufravikelig. 
FrP ber om at saken sendes Fylkesmannen for lovlighetskontroll med oppsettende virkning. 
 
Merknad:  
Den 15.02.08 ble det klarert med Ove Haslie og Gro Haug at anken er å anse som en 
mindretallsanke til formannskapet. Evt. lovlighetskontroll i hht. Kommuneloven § 59 kan 
vurderes på et senere tidspunkt. 
 
 
 


