
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  3/08 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Johan Alnes - leder 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A: Eli Kolstad    
SV: Håvard Steinsholt - nestleder 
FrP: Arne Hillestad 
H: Egil Ørbeck    
Sp: Marianne Røed 
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF Roald Westre 
NSF: Anne Gro Abrahamsen 
FF: Eli Stokkebø 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Anne Odenmarck 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, og 
helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren 
 
Diverse merknader:  
Egil Ørbeck (H) ble enstemmig valgt til å godkjenne protokollen.     
                       
Møtet ble innledet med en orientering om kvalitetskommuneprosjektet v/plan- og 
utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
Administrasjonsutvalgets neste møte er flyttet til onsdag 12.03.08 kl. 19.00, jf. meldingssak 1. 

 
Godkjent 15.02.08 av nestleder Håvard Steinsholt og Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 

_____________________                  _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
3/08 06/2953  
KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET  
- GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN OG MILEPÆLPLAN 
 
4/08 08/332  
GODKJENNING AV UTLYSNINGSTEKST FOR HELSE OG SOSIALSJEF  
OG OPPNEVNING AV INTERVJU/INNSTILLINGRUPPE 
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.02.08 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.02.08 

 
KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET jf. ADM-sak 3/08, orientering ble gitt av plan- og 
utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
 
 

MELDINGSSAK I ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.02.08 
- orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Administrasjonsutvalgets neste møte ble enstemmig vedtatt flyttet til onsdag 12.03.08 kl. 

19.00 etter formannskapet. Årsaken er at formannskap og helsepolitikere er invitert til 
deltakelse på Follokonferanse/helsekonferanse som holdes 13.03.08 k. 14.00 – 20.00 på 
Sunnaas sykehus. 

 
2. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) årsrapport og evt. andre aktuelle arbeidsmiljøsaker, bes 

forelagt administrasjonsutvalget (ADM) som referatsaker, jf. enstemmig tilslutning til 
Arne Hillestads (FrP) forslag.  
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Utv.sak nr. 3/08  
KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET  
- GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN OG MILEPÆLPLAN 
 
Rådmannens innstilling: 
Revidert prosjektplan og milepælplan for kvalitetskommuneprosjektet datert 5.02.08 
godkjennes som grunnlag for arbeidet med prosjektet.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 14.02.2008: 
Plan- og utviklingssjefen orienterte om prosjektet og planene før saken ble tatt til behandling. 
 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
I første kulepunkt under mål i prosjektplanen endres ”minst 10%” til ”20%”. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med fellesforslagets endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 14.02.2008: 
Revidert prosjektplan og milepælplan for kvalitetskommuneprosjektet datert 5.02.08 
godkjennes som grunnlag for arbeidet med prosjektet med følgende endring, jf. første 
kulepunkt under mål i prosjektplanen som skal lyde: 
 
• Sykefraværet i enhet for pleie- og omsorgstjenester, skolene og barnehagene er redusert 

med 20% i forhold til 2007 statistikken. 
 
 
  
Utv.sak nr. 4/08  
GODKJENNING AV UTLYSNINGSTEKST FOR HELSE OG SOSIALSJEF OG 
OPPNEVNING AV INTERVJU/INNSTILLINGRUPPE 
 
Rådmannens innstilling: 
1.  Vedlagte utlysningstekst godkjennes.  
2.  Administrasjonsutvalget oppnevner følgende representanter til intervju-/innstillingsgruppe: 

• Administrasjonsutvalget:  
• Hovedutvalg helse- og sosial: Anne Odenmarck (Ap) 
• Tillitsvalgt:  
• Rådmann Per A. Kierulf 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 14.02.2008: 
Egil Ørbeck (H) foreslo at ”både” tilføyes i utlysningstekstenes andre kulepunkt. 
 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo at det ikke velges representant fra administrasjonsutvalget. 
 
Forslag til administrasjonsutvalgets representant: 
Anne Odenmarck (A) foreslo Håvard Steinsholt (SV) . 
Arne Hillestad (FrP) foreslo seg selv. 
 
Roald Westre (UDF) orienterte om at Eli Stokkebø (FF) var valgt som tillitsvalgtrepresentant. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (SV, NSF). 
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 14.02.2008: 
1.  Vedlagte utlysningstekst godkjennes med endring i andre kulepunkt som skal lyde:   
• Å bidra aktivt til en helhetlig ledelse av Ås kommune, både i rådmannens ledergruppe 

og sammen med den øvrige administrative og politiske ledelse. 
 
2.  Administrasjonsutvalget oppnevner følgende representanter til intervju-/innstillingsgruppe: 
• Administrasjonsutvalget: Håvard Steinsholt (SV) 
• Hovedutvalg helse- og sosial: Anne Odenmarck (Ap) 
• Tillitsvalgt: Eli Stokkebø (FF) 
• Rådmann Per A. Kierulf 
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VEDLEGG 1-1 til administrasjonsutvalgets protokoll 14.02.08, sak 4/08 
 
”FULLSTENDIG UTLYSNINGSTEKST» 
Annonseres kun på: Internett www.as.kommune.no og www.aetat.no 
 

  Ås kommune 
ligger i Follo i Akershus fylke 3 mil sør for Oslo og har ca 15.000 innbyggere. 
Kommunesenteret preges av Universitetet for miljø- og biovitenskap med tilhørende 
forskningsinstitusjoner, og har gode kommunikasjonsforbindelser.  Ås er stasjon på 
østfoldbanen og E6 og E18 samt Oslofjordforbindelsen sikrer gode transport-
muligheter. Kommunen har aktive og engasjerte innbyggere med et høyt utdannings-
nivå. Ås har et særpreget kulturlandskap, et godt tjenestetilbud og et aktivt kulturliv. 
Kommunens totale brutto driftsbudsjett er på ca. 700 millioner, hvorav 209 millioner 
inngår i helse- og sosialetaten. Kommunen har nettopp tatt i bruk et nytt sykehjem og 
vi skal etablere NAV-kontor våren 2009. Ås er en ISO-sertifisert, veldreven og 
utviklingsorientert kommune hvor brukere og innbyggere står i fokus. Vi har et utstrakt 
samarbeid regionalt med de øvrige Follokommunene. 
 

Ås kommune har ledig stilling som: 

Helse- og sosialsjef 
Sentrale oppgaver vil være: 
• Overordnet ledelse av helse- og sosialetaten som består av 11 tjenesteytende enheter; Pleie- 

og omsorg, sosial- og barnevern, tjenester til funksjonshemmede, psykisk helsetjenester, 
forebyggende helsetjenester, legetjenester m.m. Til sammen har etaten ca. 328  årsverk.   

• Å bidra aktivt til en helhetlig ledelse av Ås kommune, både i rådmannens ledergruppe og 
sammen med den øvrige administrative og politiske ledelse. 

 
Vi søker deg som: 
• har relevant høyskole/universitetsutdanning 
• lederutdanning på høyskolenivå 
• er resultatorientert, strukturert og målbevisst i ditt lederskap og som har sterk evne til 

samspill med folkevalgte, kollegaer og medarbeidere. 
• har tillitsbyggende egenskaper, evne til å lytte, utfordre og støtte dine medarbeidere 
• er utviklingsorientert og har evne til helhetstenkning 
• har lyst, vilje og evne til å jobbe i team 
• har erfaring fra ledelse innen ansvarsområdet 
• kan vise til dokumenterte resultater fra ledelse 
Personlig egnethet tillegges vekt. 
 

Vi tilbyr deg: 
• en utfordrende og inspirerende stilling med gode muligheter for faglig og personlig 

utvikling 
• et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
• engasjerte medarbeidere 
• pensjonsordning 
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• lønn etter avtale 
 
Stillingen rapporterer til rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe.   
Tiltredelse snarest. 
 
Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til rådmann Per A. Kierulf  
tlf. 64 96 20 02 eller e-post:  kierulf@as.kommune.no    
Elektronisk søknadsskjema finnes på Ås kommunes internettside, www.as.kommune.no. 
Trenger du hjelp til utfyllingen, kontakt Servicetorget, tlf 64 96 20 00. Søknaden kan også 
sendes Ås kommune v/rådmann, postboks 195, 1431 Ås. Søknadsfrist: **** 
 
Frem til søknadsfristen vil alle søknader bli behandlet konfidensielt. På oppfordring kan 
søknaden, etter en konkret vurdering, bli behandlet konfidensielt også etter søknadsfristen. 
Referanser vil ikke bli kontaktet før etter nærmere avtale. 
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VEDLEGG 1-2 til administrasjonsutvalgets protokoll 14.02.08, sak 4/08 
 
«KORTVERSJON AV UTLYSNINGSTEKST»   
Annonseringssted: Kommunal Rapport, Aftenposten, ØB, finn.no 
 
 
 

  Ås kommune 
ligger i Follo i Akershus fylke, har ca 15.000 innbyggere og ligger 3 mil sør for Oslo. 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ligger i Ås. Kommunen har aktive og 
engasjerte innbyggere med et høyt utdanningsnivå. Kommunens totale brutto 
driftsbudsjett er på ca 700 millioner, hvorav 209 millioner inngår i helse- og 
sosialetaten. Kommunen har nettopp tatt i bruk et nytt sykehjem og vi skal etablere 
NAV-kontor våren 2009. Ås er en ISO-sertifisert, veldreven og utviklingsorientert 
kommune hvor brukere og innbyggere står i fokus. 

 
Helse- og sosialsjef 
 

Sentrale oppgaver vil være: 
• Overordnet ledelse av helse- og sosialetaten som består av 11 tjenesteytende enheter; Pleie- 

og omsorg, sosial- og barnevern, tjenester og boliger til funksjonshemmede, psykisk 
helsetjenester, forebyggende helsetjenester m.m. Til sammen har etaten ca. 328 årsverk. 

• Å bidra aktivt til en helhetlig ledelse av Ås kommune, både i rådmannens ledergruppe og 
sammen med den øvrige administrative og politiske ledelse. 

 
Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til rådmann Per A. Kierulf  
tlf. 64 96 20 02 /95 93 96 44 eller e-post:  kierulf@as.kommune.no 
 
Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.  
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finnes på Ås kommunes 
internettside, www.as.kommune.no  Trenger du hjelp til utfyllingen, kontakt Servicetorget, tlf 
64 96 20 00. Søknaden kan også sendes Ås kommune v/rådmann, postboks 195, 1431 Ås. 
Søknadsfrist: **** 
 
Frem til søknadsfristen vil alle søknader bli behandlet konfidensielt. På oppfordring kan 
søknaden, etter en konkret vurdering, bli behandlet konfidensielt også etter søknadsfristen. 
Referanser vil ikke bli kontaktet før etter nærmere avtale. 
 
 
 
 


