
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 

 
08.12.2008 kl. 10.30  NB! 

Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
 
 
Saksliste: 
 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 
 
Utv.sak nr. 25/08 08/2757  
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
- MIDLERTIDIG ANSETTELSE AV PROSJEKTMEDARBEIDER 
 
 
Ås, 05.12.2008 
 
 
 
Johan Alnes 
Leder  
 
   

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis) 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  



ÅS KOMMUNE 
Administrasjonsutvalget  Sak 25/08 

Side 2 av 5 

 
Utv.sak nr 25/08 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
- MIDLERTIDIG ANSETTELSE AV PROSJEKTMEDARBEIDER 
 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 461  Saknr.:  08/2757 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Administrasjonsutvalget 24/08 04.12.2008 
Administrasjonsutvalget 25/08 08.12.2008 
 
 
Saken var lagt frem for administrasjonsutvalget etter reglene for møte ved skriftlig 
saksbehandling med frist 04.12.08, jf. kommunelovens § 30 nr. 2.  Avstemningen ble ikke 
enstemmig slik det kreves etter disse reglene for at vedtaket skal være gyldig. Saken fremmes 
derfor på nytt for administrasjonsutvalget i møte der ordinære avstemningsregler gjelder. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektmedarbeider i 

kvalitetskommuneprogrammet. 
2. Stillingen søkes finansiert ved reduksjon i sykefravær som forutsatt i 

kvalitetskommuneprosjektet. Dette vil si en reduksjon av lønnsutgifter i 2009 på 
områdene barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenester. 

3. Det søkes i tillegg om midler til finansieringen av stillingen eksternt. 
_____ 

 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 04.12.2008:  (med forbehold om godkjent protokoll) 
Saken var sendt ut etter reglene for møte ved skriftlig saksbehandling, jf. kommuneloven § 30 
nr. 2. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (H). 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 04.12.2008: 
Avstemningen ble ikke enstemmig slik det kreves etter reglene for møte ved skriftlig 
saksbehandling. Det er derfor innkalt til ekstraordinært møte 08.12.08 kl. 10.30. 

_____ 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
• Prosjektplan for kvalitetskommuneprogrammet, vedtatt av administrasjonsutvalget 14.02.08 
• Søknad om deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet, vedtatt av administrasjonsutvalget 

16.11.06  
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Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet 
Prosjektplan for kvalitetskommuneprogrammet 
 
Utskrift av saken sendes til: Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
Ås kommune søkte i desember 2006 om å få delta i kvalitetskommuneprogrammet. 
Bakgrunnen for søknaden var et ønske om å opprettholde tilstrekkelig kvalitet og øke 
effektiviteten på kommunens tjenestetilbud, samt redusere sykefraværet. Kommunen fikk 
positivt svar fra Kommunal- og regionaldepartementet og det ble utarbeidet en prosjektplan 
som ble vedtatt av administrasjonsutvalget 14.02.08. Prosjektplanen innebærer at prosjektet 
har et ansvar for: 
• at det skjer et kvalitetsarbeid i barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og 

omsorgstjenester 
• å initiere tiltak som kan bidra til å fremme god helse og redusert sykefravær i barnehagene, 

skolene og i enhet for pleie- og omsorgstjenester 
 
Etatssjefene har et ansvar for at det skjer et kvalitetsarbeid i sine etater. Prosjektet har et 
pådriveransvar overfor etatssjefene slik at dette kvalitetsarbeidet skjer ute i den enkelte enhet. 
 
For den delen av prosjektet som knytter seg til arbeidet med å redusere sykefraværet i 
barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og omsorgstjenester er det satt opp følgende mål: 
 

Sykefraværet i enhet for pleie- og omsorgstjenester, skolene og barnehagene er redusert med  

20 % innen utgangen av 2009, i forhold til 2007 statistikken. Dette skal oppnås ved å 

gjennomføre tiltak i enhet for pleie- og omsorgstjenester, skolene og barnehagene som bidrar 

til å fremme god helse og redusert sykefravær. 

 
Det er forutsatt at innsparingen som følge av redusert sykefravær i 2009 skal gå tilbake til 
prosjektet. Fra 2010 vil denne innsparingen ikke lenger tilfalle prosjektet. Innsparingen er 
beregnet til ca 0,5 mill i året.  
  
Status i kvalitetskommuneprogrammet og videre arbeid 
� Våren 2008 ble det gjennomført en prosess i alle barnehagene, skolene og i enhet for pleie- 

og omsorgstjenester som resulterte i forslag til tiltak som kan bidra til å fremme god helse 
og redusere sykefraværet. Enhetene har kommet med forslag til tiltak innenfor følgende 
tiltaksområder: 
• Forenkling av rutiner for oppfølging av sykmeldte 
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• Forebyggende tiltak knyttet til arbeidsmiljø 
• Forebyggende tiltak som er helsefremmende 
Tiltakene er oppsummert i egen rapport. 
 

� Alle enhetene som omfattes av prosjektet har pekt ut et friskvernombud, dvs i alt 26 
friskvernombud. Disse blir en viktig aktør i arbeidet med å skape en helsefremmende 
arbeidsplass. De har gjennomførte to kursdager. 
 

� Det er gjennomført en friskvernuke som startet med en kursdag for friskvernombudene 
mandag. Tirsdag formiddag fikk alle enhetslederne i kommunen en innføring i 
betydningen av å ha en helsefremmende arbeidsplass og leders ansvar for dette. Tirsdag 
ettermiddag deltok ca 70 ansatte og noen politikere på et tre timers inspirasjonsforedrag. 
Til disse samlingene engasjerte kommunen Per Gärdsell, ”  

 
I tillegg til samlingene med Gärdsell ble det arrangert et seminar for enhetsledere og 
friskvernombud, med fokus på arbeid med enhetenes helseplan. Det ble også gitt et tilbud 
om fysiske aktiviteter for ansatte hele uka. 

 
� Alle barnehagene, skolene og enhet for pleie og omsorgstjenester utarbeider nå 

forpliktende helseplaner for 2009. Helseplanen skal vise hva den enkelte ansatte, 
enhetsleder og enheten samlet vil gjøre av tiltak for å fremme godt arbeidsmiljø og god 
helse blant ansatte. Frist for ferdigstillelse av helseplanen er 1. desember. Det er også 
utarbeidet en Helseplan som prosjektgruppa i kvalitetskommuneprogrammet har ansvaret 
for. Denne planen inneholder tiltak som berører hele kommunen.  

 
I 2009 skal de enhetsvise helseplanene og prosjektgruppas helseplan gjennomføres og målet 
om redusert sykefravær være innfridd. I dette arbeidet vil friskvernombudene få en viktig rolle.  
 
Prosjektmedarbeiders ansvar og finansiering av stillingen 
Den etablerte prosjektorganisasjonen med styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektleder for 
hele programmet vil bestå i hele prosjektperioden fram til desember 2009. I tillegg til den 
etablerte prosjektorganisasjonen er det et behov for å engasjere en prosjektmedarbeider som 
kan jobbe ute i den enkelte enhet og koordinere arbeidet mellom enhetene som er involvert i 
prosjektet. Prosjektmedarbeideren vil få et spesielt ansvar for å følge opp kommunens 
friskvernombud ute på den enkelte arbeidsplass og være en pådriver for gjennomføringen at de 
helseplanene som er utarbeidet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie- og 
omsorgstjenester.  
 
Prosjektgruppa har derfor fremmet et forslag om å ansettes en prosjektmedarbeider i 
kvalitetskommuneprogrammet i 50 % i ett år eller i 100 % i ett halvt år i 2009. Ut i fra en 
anslått årslønn på kr 350 000 forventes utgiften å bli ca kr 250 000. Stillingen finansieres ved 
reduksjon i sykefravær som følge av kvalitetskommuneprogrammet som igjen vil medføre 
reduksjon av lønnsutgifter i 2009 i barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og 
omsorgstjenester. I tillegg skal prosjektet søke om midler fra både fylkesmannen, Storebrand 
og NAV-systemet til finansieringen av prosjektmedarbeiderstillingen og til gjennomføringen 
av tiltakene i de enhetsvise helseplanene. Søknadsfristen for disse ordningene er 1. april. Ut i 
fra dialogen med Storebrand anses sannsynligheten for å få støtte med 50 % til ansettelse av 
prosjektmedarbeider å være svært realistisk.  
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Friskvernombud er en ny funksjon i kommunen og i en startfase er det helt nødvendig at 
prosjektet har en pådriver- og veilederfunksjon overfor de 26 friskvernombudene som har tatt 
på seg dette ansvaret. Denne pådriver- og veilederfunksjon kan ikke prosjektgruppa fylle fult 
ut uten bistand fra en prosjektmedarbeider. Skal kommunen lykkes med å redusere 
sykefraværet i de aktuelle enhetene med 20 % er det nødvendig å ha et kontinuerlig fokus både 
på friskvernombudene og på gjennomføringen av de tiltakene som nå er beskrevet i 
helseplanene i den enkelte enhet.  
 
I tillegg vil prosjektgruppa søke om midler fra flere instanser til finansieringen av 
prosjektmedarbeiderstillingen og til gjennomføringen av tiltakene i de enhetsvise 
helseplanene.   
 
 


